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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2007 

Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο 
Σύστηµα Μεταφοράς 

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10η Ιανουαρίου 2007 και 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 5 και 29 του νόµου. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207/29.08.2003) και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του νόµου. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α΄ 129/27.06.2006) και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του νόµου. 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17.5.2005) και ειδικότερα τις διατάξεις των Κεφαλαίων 52, 58 
και 59. 

5. Τις διατάξεις του Κανονισµού Άδειας ∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος 
Μεταφοράς (ΦΕΚ Β΄ 360/4.4.2001) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 3, 
παράγραφος 5 του Κανονισµού. 

6. Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/2000/6.2.2002 
(ΦΕΚ Β΄ 158/13.02.2002) «∆ιαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών και τύποι συµβάσεων αγοραπωλησίας ηλεκτρικής 
ενέργειας» 

7. Την από 10-7-2006 εισήγηση του ∆ΕΣΜΗΕ µε αρ. πρωτ. 4607 (ΡΑΕ/Ι-39968/11-07-
2006) µε θέµα «Υποβολή τελικού τεύχους Γενικών Αρχών και Τιµολογίων Σύνδεσης 
Χρηστών στο Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα». 
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Σκέφτηκε ως εξής : 

1. Επειδή, όπως αναφέρεται στο προοίµιο της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, βασική προϋπόθεση για 
τη λειτουργία του ανταγωνισµού συνιστά η άνευ διακρίσεων και κατά τρόπο διαφανή 
πρόσβαση στα ηλεκτρικά δίκτυα στους χρήστες που το επιθυµούν προκειµένου είτε να 
εγχύουν είτε να απορροφούν ενέργεια από αυτά, και η τιµολόγηση των υπηρεσιών 
πρόσβασης σε εύλογα επίπεδα. 

2. Επειδή προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, αντικειµενικότητα και ίση 
µεταχείριση των Χρηστών κατά την πρόσβαση στα ηλεκτρικά δίκτυα, απαιτείται 
καταρχήν η εφαρµογή ενιαίων και δηµοσιοποιηµένων όρων και προϋποθέσεων για τη 
σύνδεση Χρηστών στα δίκτυα αυτά. 

3. Επειδή µε το υποβληθέν από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχέδιο «Γενικών Αρχών 
και Τιµολογίων Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα», 
καθορίζονται τα ακόλουθα: α) η διαδικασία για την υποβολή αιτήµατος χρήστη για 
σύνδεση στο Σύστηµα και τα δεδοµένα που απαιτείται να υποβάλλονται για την εξέταση 
του αιτήµατος σύνδεσης, β) οι µελέτες και οι έλεγχοι που εκπονεί ο ∆ιαχειριστής του 
Συστήµατος για την εξέταση της δυνατότητας σύνδεσης και τον καθορισµό των 
αποδεκτών τρόπων σύνδεσης και γ) οι υποχρεώσεις των Χρηστών και του ∆ιαχειριστή 
του Συστήµατος σχετικά µε την προσφορά σύνδεσης και τη σύναψη της σχετικής 
σύµβασης. Τα ανωτέρω είναι σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ και 
κρίνεται ότι εξυπηρετούν τους σκοπούς της θέσπισης όρων και προϋποθέσεων για τη 
σύνδεση χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς, καθώς προδιαγράφουν το απαιτούµενο 
πλαίσιο διαφάνειας και ίσης µεταχείρισης όσον αφορά στη δυνατότητα κάθε Χρήστη να 
αιτείται τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του µε το Σύστηµα Μεταφοράς.  

4. Επειδή µε το υποβληθέν από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος σχέδιο προσδιορίζονται 
από τεχνική σκοπιά οι γενικές αρχές σύνδεσης στο Σύστηµα και τα κριτήρια που 
εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για την επιλογή του τρόπου σύνδεσης 
διαφόρων τύπων εγκαταστάσεων στο Σύστηµα. Συγκεκριµένα, οι γενικές αρχές που 
ακολουθούνται για την επιλογή του τύπου και τη διαστασιολόγηση των έργων σύνδεσης 
είναι α) η ικανοποίηση του κριτηρίου αξιοπιστίας «Ν-1» και β) η ελαχιστοποίηση του 
κόστους των έργων σύνδεσης µε την επιλογή του πλέον οικονοµικού για το Χρήστη 
τρόπου σύνδεσης, µεταξύ των τρόπων εκείνων που κρίνονται τεχνικά αποδεκτοί. Η 
ικανοποίηση ή µη των κριτηρίων αυτών από την τεχνική λύση που επιλέγεται και 
προτείνεται από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, δύναται κατά κανόνα να επαληθεύεται 
από τον χρήστη τουλάχιστον µε ποιοτικό τρόπο, εποµένως κρίνεται ότι οι προτεινόµενες 
αρχές διασφαλίζουν την απαιτούµενη διαφάνεια και µη διακριτική µεταχείριση. 

5. Επειδή ωστόσο χάριν της ορθολογικής ανάπτυξης, της ασφαλούς λειτουργίας και της 
οικονοµικότητας του Συστήµατος Μεταφοράς σε πιο µακροπρόθεσµο ορίζοντα είναι 
πιθανό να ενδείκνυται κατά περίπτωση η σύνδεση Χρήστη µε τρόπο που διαφοροποιείται 
από τον πλέον σύµφορο για το Χρήστη τεχνικά αποδεκτό τρόπο, κρίνεται σκόπιµο ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος να έχει δυνατότητα επιλογής τρόπου σύνδεσης που 
διαφέρει από αυτόν του ελαχίστου κόστους, εφόσον κατά την τεκµηριωµένη του άποψη 
εξυπηρετούνται σε µεγαλύτερο βαθµό οι ως άνω θεµελιώδεις στόχοι. Σε τέτοια 
περίπτωση, δεδοµένου ότι η αύξηση του κόστους της σύνδεσης επέρχεται χάριν της 
εξυπηρέτησης στόχων αποτελεσµατικότερης ανάπτυξης και λειτουργίας του συνολικού 
Συστήµατος, και προκειµένου να µην καταστρατηγείται η αρχή της ίσης µεταχείρισης, 
είναι σκόπιµο ο συνδεόµενος Χρήστης να βαρύνεται µε το κόστος υλοποίησης του 
οικονοµικότερου για τον ίδιο τεχνικά αποδεκτού τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεών 
του (Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους) και όχι µε το κόστος της ακριβότερης σύνδεσης την 
οποία ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιλέγει να υλοποιήσει. 

6. Επειδή το υποβληθέν σχέδιο περιλαµβάνει περιγραφή των τµηµάτων που απαρτίζουν τα 
έργα επέκτασης για σύνδεση, η οποία κρίνεται επαρκής, καθώς και παραδείγµατα τυπικών 
µεθόδων σύνδεσης µε διάκριση ανά κατηγορία Χρήστη (παραγωγός ή πελάτης), ανά 
επίπεδο τάσης, ανά τεχνολογία µονάδας παραγωγής (συµβατικές µονάδες ή µονάδες 
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ΑΠΕ), τα οποία λαµβάνουν επιπλέον υπόψη άλλους παράγοντες που επιδρούν στην 
επιλογή της µεθόδου σύνδεσης, όπως η απόσταση από υφιστάµενο Σύστηµα και η 
σύνθεση υφιστάµενου Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης. Η ύπαρξη των ανωτέρω 
επιτρέπει την πρόβλεψη µε επαρκή βεβαιότητα της επικρατέστερης µεθόδου σύνδεσης για 
τις πλέον συνήθεις κατηγορίες Χρηστών και εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας έτσι την 
απαιτούµενη διαφάνεια και ίση µεταχείριση των αιτούντων σε ότι αφορά τη µέθοδο που 
επιλέγεται για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους και τη σύνθεση των απαιτούµενων 
έργων επέκτασης για σύνδεση. 

7. Επειδή ειδικές περιπτώσεις συνδέσεων για τις οποίες ενδεχοµένως απαιτούνται 
συµπληρωµατικοί όροι ή/και αυστηρότερες προδιαγραφές ρυθµίζονται κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 302 του Κ∆Σ&ΣΗΕ, όπου προβλέπεται ότι συµπληρωµατικοί όροι ή 
προδιαγραφές δύνανται να εφαρµόζονται κατά την εύλογη και τεκµηριωµένη κρίση του 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος και προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφαλής και 
συντονισµένη λειτουργία των προς σύνδεση εγκαταστάσεων µε το Σύστηµα, ενώ για την 
εφαρµογή προδιαγραφών αυστηρότερων από αυτές που ορίζονται στο Τµήµα VIII του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ απαιτείται συµφωνία µεταξύ του Χρήστη και του ∆ιαχειριστή του 
Συστήµατος. Εποµένως γίνεται αποδεκτό ότι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις σύνδεσης 
δεν δύνανται να καλύπτουν κατά τρόπο εξαντλητικό το σύνολο των διαφόρων 
περιπτώσεων σύνδεσης. 

8. Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 1, περίπτωση (α) 
υποπερίπτωση (εε) του Ν. 2773/1999, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της γενικής αρµοδιότητάς της 
να παρακολουθεί και να εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους 
τοµείς της, παρακολουθεί και εποπτεύει µεταξύ άλλων τους όρους, τις προϋποθέσεις και 
τα τιµολόγια για τη σύνδεση παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής ενέργειας στα 
ηλεκτρικά δίκτυα, και εποµένως και στο Σύστηµα Μεταφοράς, προκειµένου να 
διασφαλίζεται η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια και η αµεροληψία κατά την παροχή 
πρόσβασης στα δίκτυα αυτά και ειδικότερα, όπως προβλέπεται κατά τις διατάξεις της 
περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου του νόµου, γνωµοδοτεί για τον 
καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστηµα Μεταφοράς και το 
∆ίκτυο ∆ιανοµής, εποµένως και για τον καθορισµό των όρων και προϋποθέσεων 
σύνδεσης στο Σύστηµα Μεταφοράς. Περαιτέρω, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Άδειας 
∆ιαχείρισης και Εκµετάλλευσης του Συστήµατος, Άρθρο 1 παράγραφος 5.(β), η ΡΑΕ έχει 
την αρµοδιότητα γνωµοδότησης επί των γενικών όρων που ισχύουν για τις χρεώσεις 
σύνδεσης στο Σύστηµα. 

Γνωµοδοτεί 
Θετικά για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης µε την οποία εγκρίνονται Όροι και Προϋποθέσεις 
Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα 
γνωµοδότηση τεύχος. 

                                                                          

                                                                                          Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2007 

                                                                                          Για τη ΡΑΕ 

                                                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

                    

 

 

                                                                                           Μ.Καραµανής 
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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

(Γνωµοδότηση ΡΑΕ υπ’ αριθµόν 1/2007) 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αντικείµενο του παρόντος είναι: 
 
– η περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσει ο Χρήστης προκειµένου 

να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις του στο Σύστηµα 
– η οριοθέτηση των περιοχών ιδιοκτησίας, καθώς και ευθύνης κατασκευής και 

λειτουργίας µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, του Κυρίου του Συστήµατος 
και του Χρήστη 

– η περιγραφή των έργων Συστήµατος Μεταφοράς που απαιτούνται για την 
πραγµατοποίηση µίας νέας ή τροποποίηση µίας υφιστάµενης σύνδεσης των 
εγκαταστάσεων Χρήστη (Παραγωγού ή Πελάτη Υ.Τ.) µε το Σύστηµα, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (Κ∆Σ&ΣΗΕ), ο οποίος εγκρίθηκε µε την Υ.Α. ∆5/ΗΛ/Β/οικ. 
8311/09.05.05. 

 
Επίσης, για την καλύτερη κατανόηση των πιο πάνω περιγραφοµένων διαδικασιών, το 
κείµενο περιλαµβάνει την εφαρµογή τους σε µια σειρά από τα πλέον χαρακτηριστικά 
και συνήθη παραδείγµατα σεναρίων σύνδεσης. ∆εδοµένου ωστόσο ότι το κείµενο 
αυτό είναι ένας γενικός οδηγός, δεν είναι δυνατή η παροχή απαράβατων κανόνων που 
να καλύπτει και να διαµορφώνει όλες τις πιθανές περιπτώσεις έργων σύνδεσης, 
κυρίως δε εκείνες που αφορούν σε τροποποιήσεις υποσταθµών υφιστάµενων 
Χρηστών.  
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2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ χορηγεί Προσφορά Σύνδεσης σε υποψήφιους Χρήστες για νέα σύνδεση 
στο Σύστηµα και σε υφιστάµενους Χρήστες για τροποποίηση υπάρχουσας σύνδεσης, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ (Κεφ. 58 και 59), καθώς και τις 
προβλέψεις της Υ.Α. ∆6/Φ1/2000/06.02.2002 (ΦΕΚ Β’ 158/13.02.2002) και τις 
τροποποιήσεις αυτής. Ειδικά για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε Παραγωγό, 
είναι απαραίτητο να έχει προηγουµένως εκδοθεί Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η διαδικασία χορήγησης Προσφοράς 
Σύνδεσης περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
 
– Υποβολή αιτήµατος σύνδεσης από τον υποψήφιο ή υφιστάµενο Χρήστη 
– Εκπόνηση µελετών από το ∆ΕΣΜΗΕ για τον καθορισµό του τρόπου σύνδεσης 
– Έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης από το ∆ΕΣΜΗΕ 
– Αποδοχή ή µη της Προσφοράς Σύνδεσης από το Χρήστη 
– Επίλυση τυχόν διαφορών και έκδοση τελικής Προσφοράς Σύνδεσης 
 
Μετά την αποδοχή της τελικής Προσφοράς Σύνδεσης, ακολουθεί η σύναψη της 
Σύµβασης Σύνδεσης. Στα επόµενα εδάφια περιγράφονται αναλυτικά οι παραπάνω 
διαδικασίες. 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Τόσο ο υποψήφιος Χρήστης που επιθυµεί µία νέα σύνδεση όσο και ο υφιστάµενος 
Χρήστης που επιθυµεί την τροποποίηση µίας υπάρχουσας σύνδεσης, υποβάλλει στο 
∆ΕΣΜΗΕ γραπτή αίτηση για προσφορά σύνδεσης, η οποία συνοδεύεται από τα 
ακόλουθα: 
 

i. Περιγραφή της επιδιωκόµενης σύνδεσης ή τροποποίησης του ήδη συνδεδεµένου 
µε το Σύστηµα εξοπλισµού του Χρήστη (έργο ανάπτυξης Χρήστη). 

ii. Τα στοιχεία που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 56 του Κ∆Σ&ΣΗΕ. 
iii. Την επιθυµητή ηµεροµηνία σύνδεσης και ηµεροµηνία λειτουργίας του 

προτεινόµενου έργου ανάπτυξης Χρήστη. 
iv. Αντίγραφο αποδεικτικού καταβολής στον τραπεζικό λογαριασµό του ∆ΕΣΜΗΕ 

του προβλεπόµενου τιµήµατος για την εκπόνηση των βασικών µελετών 
σύνδεσης. 

 
Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης απευθύνεται στη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού Συστήµατος 
του ∆ΕΣΜΗΕ (Αµφιθέας 11, 17122 Ν. Σµύρνη, τηλ. 210-9466709), από την οποία 
προµηθεύεται ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει (Παραγωγός, Πελάτης 
Υ.Τ.) κατάλληλα ερωτηµατολόγια που πρέπει να συµπληρωθούν. 
 
Ειδικά για τις περιπτώσεις σύνδεσης σταθµών παραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως καθορίζονται σύµφωνα µε το Άρθρο 35 του Ν. 2773/1999, το 
σχετικό αίτηµα σύνδεσης υποβάλλεται µέσω των Περιφερειών, στα διοικητικά όρια 
των οποίων θα κατασκευαστούν οι σταθµοί παραγωγής, σύµφωνα µε την Υ.Α. 
∆6/Φ1/2000/06.02.2002 (ΦΕΚ Β’ 158/13.02.2002) και τις τροποποιήσεις αυτής. 
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2.2 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ εξετάζει το φάκελο µε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το παραπάνω 
αίτηµα σύνδεσης. Με βάση τα στοιχεία του φακέλου εκπονεί τις απαραίτητες 
µελέτες, προκειµένου να αποφασίσει για τον βέλτιστο τεχνοοικονοµικά τρόπο 
σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη µε το Σύστηµα.  
 
Στα πλαίσια των µελετών σύνδεσης, ο ∆ΕΣΜΗΕ εξετάζει αν οι συνθήκες που 
επικρατούν στα πιθανά σηµεία σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη µε το 
υπάρχον ή προγραµµατισµένο για ανάπτυξη Σύστηµα (διαθέσιµη ισχύς στα σηµεία 
παροχής, ισχύς βραχυκυκλώσεως, αξιοπιστία, κλπ) είναι επαρκείς για τη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων του Χρήστη, χωρίς κίνδυνο για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων των υπολοίπων Χρηστών και χωρίς να προκαλούν απαράδεκτες 
διαταραχές (ευστάθεια, αρµονικές, αναλαµπή - Flicker και απότοµες µεταβολές 
τάσεως, παραβίαση οριακών τιµών ισχύος βραχυκύκλωσης), τόσο στο ίδιο το 
Σύστηµα, όσο και στη µεταφορά ισχύος και ενέργειας από ή προς το Σύστηµα προς ή 
από τα σηµεία σύνδεσης των Χρηστών. 
 
Για την εκπόνηση των µελετών σύνδεσης ο υποψήφιος Χρήστης καταβάλλει στο 
∆ΕΣΜΗΕ τίµηµα το ύψος του οποίου προσδιορίζεται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος 
Τιµολογίου Σύνδεσης. 
 
Ανάλογα µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα οποιασδήποτε επέκτασης ή 
ανάπτυξης του Συστήµατος, που εξαρτάται από τη φύση, τη θέση και το χρόνο του 
προτεινόµενου έργου ανάπτυξης Χρήστη, ο ∆ΕΣΜΗΕ δύναται κατά περίπτωση να 
εκπονεί πιο εκτεταµένες µελέτες για την πληρέστερη αξιολόγηση των επιπτώσεων 
του προτεινόµενου έργου στο Σύστηµα. Πριν από την εκπόνηση των πρόσθετων 
αυτών µελετών, ο ∆ΕΣΜΗΕ ενηµερώνει το Χρήστη σχετικά µε το είδος των 
πρόσθετων µελετών, τους λόγους για τους οποίους αυτές απαιτούνται, το 
χρονοδιάγραµµα εκπόνησης και το κόστος τους. Ο ∆ΕΣΜΗΕ προχωρά στην 
εκπόνηση των πρόσθετων µελετών κατόπιν έγγραφης δήλωσης του Χρήστη ότι 
συµφωνεί µε την εκπόνησή τους από το ∆ΕΣΜΗΕ, αναλαµβάνει το σχετικό κόστος 
και αποδέχεται το ενδεχόµενο υποβολής αναθεωρηµένης Προσφοράς Σύνδεσης από 
το ∆ΕΣΜΗΕ.  

2.3 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Με βάση τα αποτελέσµατα των παραπάνω µελετών σύνδεσης και λαµβάνοντας 
υπόψη τα κριτήρια επιλογής τρόπου σύνδεσης του Κεφαλαίου 3, ο ∆ΕΣΜΗΕ 
καθορίζει το βέλτιστο τεχνικά αποδεκτό τρόπο σύνδεσης, και καταρτίζει την 
Προσφορά Σύνδεσης εντός των προθεσµιών που καθορίζονται στον Κ∆Σ&ΣΗΕ 
(Άρθρο 301 § 4). Οι χρόνοι των προθεσµιών αυτών µετρούν από την ηµεροµηνία 
τακτοποίησης των χρηµατικών οφειλών του Χρήστη προς τον ∆ΕΣΜΗΕ, οι οποίες 
προβλέπονται σε σχέση µε την εξέταση αιτήµατος σύνδεσης. Με την Προσφορά 
Σύνδεσης καθορίζεται από το ∆ΕΣΜΗΕ το σύνολο των έργων Συστήµατος 
Μεταφοράς που απαιτούνται για τη σύνδεση του Χρήστη (Παραγωγού ή Πελάτη 
Υ.Τ.) µε το Σύστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ. Σε περίπτωση 
σύνδεσης εγκαταστάσεων ΑΠΕ µε το Σύστηµα µέσω του ∆ικτύου, αρµόδιος για τον 
καθορισµό του τρόπου σύνδεσης στο ∆ίκτυο είναι ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, ο 
οποίος προσκοµίζει τα σχετικά στοιχεία στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, όπως 
προβλέπεται βάσει των διατάξεων της Υ.Α. ∆6/Φ1/2000/6.2.2002 (ΦΕΚ Β’ 
158/13.02.2002) άρθρο 7, παρ. 1, εδάφιο β’. 
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο 59 «Έργα Σύνδεσης Χρηστών» του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ, στην Προσφορά Σύνδεσης εξειδικεύονται οι απαιτήσεις που αφορούν 
στο πλήθος και το είδος των Γραµµών Μεταφοράς (Γ.Μ.) για τη σύνδεση από τον 
Υποσταθµό (Υ/Σ) του Χρήστη µέχρι το σηµείο του Συστήµατος στο οποίο 
πραγµατοποιείται η σύνδεση, στο πλήθος των ζυγών του Υ/Σ, στο πλήθος και τον 
τύπο των πυλών Γραµµών Μεταφοράς, καθώς και στη σύνθεση του Υ/Σ κατά το 
τµήµα του που αποτελεί µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς.  
 
Η προσφορά σύνδεσης του ∆ΕΣΜΗΕ περιλαµβάνει απαραιτήτως τα εξής: 
 

i. Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της σύνδεσης  
ii. Γενική περιγραφή του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στη σύνδεση 

iii. Εκτίµηση των δαπανών που συνεπάγεται η υλοποίηση των έργων επέκτασης 
της προτεινόµενης σύνδεσης. 

iv. Την προθεσµία αποδοχής της Προσφοράς Σύνδεσης από το Χρήστη 
v. Το χρόνο ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης. 

vi. Ενδεικτική εκτίµηση του απαιτούµενου χρόνου υλοποίησης της σύνδεσης. 

2.4 ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Ο Χρήστης οφείλει να αποδεχθεί γραπτώς την Προσφορά Σύνδεσης εντός χρονικής 
προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερολογιακών ηµερών. Μετά την παρέλευση της 
προθεσµίας αυτής η Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως.  
 
Ακολούθως, ο Χρήστης πρέπει να προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης της 
Σύµβασης Σύνδεσης (βλ. § 2.5) µέχρι την παρέλευση του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς Σύνδεσης. Κατόπιν αίτησης του Χρήστη ο ∆ΕΣΜΗΕ δύναται να 
παρατείνει κατά την κρίση του τον χρόνο ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης.  

2.5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Με την αποδοχή της τελικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο Χρήστης αιτείται τη σύναψη 
της Σύµβασης Σύνδεσης στο Σύστηµα. Η Σύµβαση Σύνδεσης αυτή είναι τριµερής και 
συνάπτεται µεταξύ του ∆ΕΣΜΗΕ, του Κυρίου του Συστήµατος και του Χρήστη. Στη 
Σύµβαση καθορίζονται µεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και τα όρια ευθύνης των 
συµβαλλοµένων µερών περιλαµβανοµένων των υποχρεώσεων καταβολής των 
προβλεπόµενων τιµηµάτων, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων επέκτασης 
για τη σύνδεση ή/και των έργων ενίσχυσης που απαιτούνται λόγω της σύνδεσης, το 
οποίο είναι δεσµευτικό για έκαστο συµβαλλόµενο για τα τµήµατα έργου που 
αναλαµβάνει να υλοποιήσει και τα θέµατα που τον αφορούν, εξαιρουµένων θεµάτων 
που δεν µπορούν να προβλεφθούν και βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου των 
µερών, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής των έργων. Επίσης, 
καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που πρέπει να 
πληρούνται για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος προς όφελος 
των Χρηστών, καθώς και των εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων τους που συνδέονται 
µε το Σύστηµα. 
 
Προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύµβασης Σύνδεσης αποτελεί η προσκόµιση γραπτής 
έγγραφης βεβαίωσης περί της καταλληλότητας του προτεινοµένου οικοπέδου του Υ/Σ 
σε ό,τι αφορά τα θέµατα επάρκειας χώρου και της δυνατότητας κατασκευής επαρκούς 
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δικτύου γείωσης. Για το σκοπό αυτό, ο Χρήστης υποβάλει σχετική αίτηση στον 
Κύριο του Συστήµατος, ο οποίος υποχρεούται να εξετάσει την καταλληλότητα του 
οικοπέδου κατά τα ανωτέρω και να εκδώσει τη σχετική βεβαίωση εντός τριάντα (30) 
ηµερών από την παραλαβή της αίτησης.  
 
Επίσης, ειδικά για τη σύνδεση σταθµού παραγωγής, είναι επιπλέον απαραίτητο κατά 
τη σύναψη της αντίστοιχης Σύµβασης Σύνδεσης να έχουν εκδοθεί και να είναι σε ισχύ 
οι εξής άδειες: 
 
– Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
– Άδεια Εγκατάστασης Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 
Ενδεικτικά σχέδια Σύµβασης Σύνδεσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ∆ΕΣΜΗΕ 
(www.desmie.gr). 
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΑΣΕΩΣ 

Το προτεινόµενο από το ∆ΕΣΜΗΕ επίπεδο τάσεως Συστήµατος 400 kV ή 150 kV 
στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί ένας µελλοντικός σταθµός παραγωγής εξαρτάται 
από το µέγεθος και το πλήθος των µονάδων παραγωγής από τις οποίες αποτελούνται 
οι εγκαταστάσεις του σταθµού παραγωγής, τη συµβατότητα µε τη µελλοντική 
ανάπτυξη του Συστήµατος, την εγγύτητα µε το υπάρχον Σύστηµα και το κόστος της 
προτεινόµενης σύνδεσης. 
 
Οι συνδεδεµένοι στο Σύστηµα Πελάτες συνδέονται κατά κανόνα στο επίπεδο τάσεως 
µεταφοράς των 150 kV. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Πελατών πολύ υψηλής 
καταχωρηµένης ισχύος, η σύνδεση ενδέχεται να γίνει σε διαφορετικό επίπεδο τάσεως 
(400 kV). 
 
Το ∆ίκτυο συνδέεται κατά κανόνα στο επίπεδο τάσεως µεταφοράς των 150kV. Ο 
∆ΕΣΜΗΕ µπορεί να συνδέει το ∆ίκτυο σε διαφορετικό επίπεδο τάσεως µεταφοράς 
κυρίως για λόγους που σχετίζονται ιδίως µε το µέγεθος της ζήτησης σε MW στο 
σηµείο σύνδεσης, τη συµβατότητα µε τη µελλοντική ανάπτυξη του Συστήµατος, τη 
συµβατότητα µε το συνδυασµένο σχεδιασµό του Συστήµατος και του ∆ικτύου, την 
εγγύτητα µε το υπάρχον Σύστηµα και το κόστος της προτεινόµενης σύνδεσης. 
 
Έπειτα από απαίτηση του Χρήστη και εφόσον συµφωνεί ο ∆ΕΣΜΗΕ, ο τρόπος 
σύνδεσης είναι δυνατόν να παρεκκλίνει από τα καθιερωµένα πρότυπα. 

3.2 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ «Ν-1» 

Η εφαρµογή του κριτηρίου σχεδιασµού «Ν-1» διασφαλίζει ότι υπό οποιεσδήποτε 
συνθήκες λειτουργίας, η απώλεια οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου του 
Συστήµατος Μεταφοράς (ιδίως γραµµής µεταφοράς, µετασχηµατιστή ή Μονάδας 
Παραγωγής) δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας του Συστήµατος και δεν 
οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια στοιχείων του Συστήµατος ή σε διακοπές τροφοδοσίας. 
Επιπλέον, η ικανοποίηση του κριτηρίου «Ν-1» προϋποθέτει τη δυνατότητα 
αναδιαµόρφωσης του Συστήµατος µετά την απώλεια ενός συστατικού του στοιχείου, 
ώστε να είναι σε θέση κατά το δυνατόν να συµµορφωθεί εκ νέου µε το κριτήριο «Ν-
1» µέσα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, προκειµένου η απώλεια ενός περαιτέρω 
στοιχείου να µη θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια λειτουργίας. 
 
Το κριτήριο «N-1» ακολουθείται κατά το σχεδιασµό ανάπτυξης του Συστήµατος 
όπως επίσης και κατά το σχεδιασµό των σχηµάτων σύνδεσης στο Σύστηµα των 
εγκαταστάσεων των Χρηστών, ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργίες του 
Συστήµατος σε ό,τι αφορά τη συµφωνηµένη και προβλεπόµενη µέγιστη µεταφορά και 
παροχή στην περίπτωση µίας διαταραχής προκαλούµενης από ένα συµβάν. 
 
Για τη σύνδεση Υ/Σ Παραγωγού ή Πελάτη Υ.Τ. µε το Σύστηµα, επιλέγεται κατά 
κανόνα ο οικονοµικά πλέον σύµφορος για τον Χρήστη µεταξύ των τεχνικά 
αποδεκτών τρόπων σύνδεσης (εφεξής «Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους») σύµφωνα µε 
το κριτήριο αξιοπιστίας «N-1» και τις απαιτήσεις του Κ∆Σ&ΣΗΕ (βλ. ιδίως Άρθρα 
304 και 305). Ειδικά για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής από αιολικά πάρκα, λόγω 
της στοχαστικής φύσης της εν λόγω παραγωγής, µπορεί να µην τυγχάνει εφαρµογής 
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το κριτήριο «Ν-1» εφόσον τούτο δεν µειώνει την αξιοπιστία του Συστήµατος, κατά 
την κρίση του ∆ΕΣΜΗΕ. 
 
Ωστόσο, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, λαµβάνοντας υπόψη το πρόγραµµα 
ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) καθώς και πιο µακροπρόθεσµα 
σχέδια ανάπτυξης ή διαφαινόµενες ανάγκες ανάπτυξης του Συστήµατος Μεταφοράς ή 
ακόµη και προκειµένου να εξυπηρετούνται άµεσες ανάγκες του Συστήµατος 
Μεταφοράς, δύναται να επιλέγει τρόπο σύνδεσης ο οποίος διαφοροποιείται από τη 
Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους, εφόσον, κατά την τεκµηριωµένη κρίση του, µε την 
επιλογή αυτή διασφαλίζεται ορθολογικότερη ανάπτυξη και προάγεται η ασφαλής 
λειτουργία και η οικονοµικότητα του Συστήµατος Μεταφοράς. 
 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης του προτεινόµενου τρόπου σύνδεσης από τη Σύνδεση 
Ελαχίστου Κόστους, η Προσφορά Σύνδεσης περιλαµβάνει, επιπλέον των στοιχείων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.3, τα ακόλουθα: 
 

i. Περιγραφή της Σύνδεσης Ελαχίστου Κόστους και επιχειρηµατολογία επί της 
επιλογής του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος να διαφοροποιηθεί από αυτήν. 

ii. Κόστος υλοποίησης των έργων επέκτασης για την υλοποίηση της Σύνδεσης 
Ελαχίστου Κόστους, το οποίο εκτιµάται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος 
Τιµολογίου Σύνδεσης. 

iii. Επισήµανση των έργων επέκτασης για σύνδεση των οποίων την ευθύνη 
υλοποίησης δύναται να αναλάβει ο Χρήστης. 

 
Σε κάθε περίπτωση, το οικονοµικό αντικείµενο της Προσφοράς Σύνδεσης αφορά στη 
δαπάνη για την υλοποίηση και θέση σε λειτουργία των έργων της Σύνδεσης 
Ελαχίστου Κόστους. 

3.3 ΛΟΙΠΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Εκτός των ανωτέρω περιγραφοµένων κριτηρίων, για την τελική επιλογή του τρόπου 
σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη µε το Σύστηµα λαµβάνονται υπόψη και τα 
εξής: 
 
– Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος 
– Στοιχεία που παρέχονται από το Χρήστη 
– Τυχόν ειδικές απαιτήσεις του Χρήστη.  
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα επιµέρους έργα που απαιτούνται για τις 
συνηθέστερες περιπτώσεις σύνδεσης Χρηστών µε το Σύστηµα και ειδικότερα γίνεται 
διάκριση των έργων σύνδεσης σε κατηγορίες και αποσαφηνίζονται η αρµοδιότητα 
υλοποίησης, η κατανοµή της χρέωσης και η κυριότητα των έργων σύνδεσης. 

4.1 ΟΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Σύµφωνα µε τα Άρθρα 302 και 303 του Κ∆Σ&ΣΗΕ, ως όριο ανάµεσα στο Σύστηµα 
και τις εγκαταστάσεις του Χρήστη καθορίζεται διακοπτική συσκευή (διακόπτης ή 
αποζεύκτης) που βρίσκεται στην πλευρά της υψηλής τάσης του Μετασχηµατιστή 
ισχύος του Χρήστη. Η εν λόγω συσκευή ανήκει στο Χρήστη. Σύµφωνα µε τα ίδια 
Άρθρα, κάθε επιµέρους θέµα σχετικά µε τα όρια καθώς και µε τον ειδικότερο 
προσδιορισµό και την κατανοµή της αρµοδιότητας και της ευθύνης µεταξύ των δύο 
µερών (∆ΕΣΜΗΕ και Χρήστη) καθορίζεται µε την αντίστοιχη Σύµβαση Σύνδεσης. 
 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφονται τυπικές περιπτώσεις σύνδεσης και τα 
σχετικά έργα επέκτασης που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, θεωρώντας ότι το 
όριο µεταξύ εγκαταστάσεων Χρήστη και Συστήµατος ορίζεται από το διακόπτη που 
βρίσκεται στην πλευρά υψηλής τάσης του µετασχηµατιστή ισχύος του Χρήστη. 
Αναλόγως γίνεται η κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων µεταξύ των µερών. Τα 
όρια και ο επιµερισµός ευθυνών και αρµοδιοτήτων δύνανται κατά περίπτωση να 
διαφοροποιούνται. Τυχόν διαφοροποιήσεις από τις τυπικές περιπτώσεις που 
περιγράφονται στο παρόν τεύχος θα περιγράφονται λεπτοµερώς στη Σύµβαση 
Σύνδεσης. 
 
Σε περιπτώσεις σύνδεσης µονάδων παραγωγής από ΑΠΕ, για τον καθορισµό των 
ορίων µεταξύ Συστήµατος και εγκαταστάσεων Χρήστη και τον επιµερισµό των 
σχετικών ευθυνών και αρµοδιοτήτων λαµβάνονται ειδικότερα υπόψη οι δυνατότητες 
που παρέχονται βάσει της κείµενης νοµοθεσίας περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ και περί της αδειοδότησης των εν λόγω εγκαταστάσεων (ιδίως 
Ν.2773/1999 – ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999, Ν.3468/2006 - ΦΕΚ Α΄ 129/27.6.2006, 
Ν.3175/2003 – ΦΕΚ Α΄ 207/29.8.2003, Ν. 2941/2001 - ΦΕΚ Α΄ 201/12.9.2001). 

4.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Τα έργα που απαιτούνται κατά τη σύνδεση νέων χρηστών στο Σύστηµα διακρίνονται 
σε: 
 
– έργα επέκτασης για τη σύνδεση και  
– έργα ενίσχυσης λόγω της σύνδεσης.  

4.2.1 Έργα Επέκτασης για Σύνδεση 

Τα έργα επέκτασης για τη σύνδεση είναι το σύνολο των εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού, που απαιτούνται για τη σύνδεση από το όριο των εγκαταστάσεων του 
Χρήστη µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα. 
 
Τα έργα επέκτασης του Συστήµατος για τη σύνδεση Χρήστη δύνανται εν γένει να 
υλοποιούνται είτε από τον Χρήστη είτε από τον Κύριο του Συστήµατος και οι 
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σχετικές ευθύνες προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση στη Σύµβαση Σύνδεσης. Στην 
περίπτωση που ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος επιλέγει τρόπο σύνδεσης που 
διαφοροποιείται από τη Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους, ο Χρήστης δύναται να έχει την 
ευθύνη υλοποίησης για το σύνολο των αναγκαίων έργων επέκτασης, εφόσον ο 
∆ιαχειριστής του Συστήµατος κρίνει τεκµηριωµένα ότι κάτι τέτοιο δεν ενέχει κίνδυνο 
πρόκλησης δυσµενών επιπτώσεων σε άλλους υφιστάµενους ή προς σύνδεση Χρήστες 
και δεν εγείρει γενικότερα ζητήµατα ασφάλειας λειτουργίας του Συστήµατος. Σε 
διαφορετική περίπτωση, ο Χρήστης δύναται να έχει την ευθύνη υλοποίησης των 
έργων επέκτασης που αφορούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεών 
του, ενώ για τα λοιπά έργα επέκτασης την ευθύνη υλοποίησης έχει ο Κύριος του 
Συστήµατος. Ειδικά όσον αφορά σε έργα επέκτασης για σύνδεση που απαιτούνται σε 
υφιστάµενο υποσταθµό του Συστήµατος Μεταφοράς, την ευθύνη υλοποίησης έχει σε 
κάθε περίπτωση ο Κύριος του Συστήµατος. Για τα έργα επέκτασης των οποίων την 
ευθύνη υλοποίησης δεν δύναται κατά τα ανωτέρω να έχει ο Χρήστης καθώς και για 
τα έργα επέκτασης την ευθύνη υλοποίησης των οποίων δεν επιθυµεί να αναλάβει ο 
Χρήστης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 271 παράγραφος 2 του Κ∆Σ&ΣΗΕ. 
 
Το κόστος υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των έργων επέκτασης για σύνδεση, 
περιλαµβανοµένων των έργων επέκτασης που απαιτείται να υλοποιηθούν σε 
υφιστάµενο υποσταθµό του Συστήµατος, βαρύνει αποκλειστικά το Χρήστη. Ωστόσο, 
η επιβάρυνση του Χρήστη δεν δύναται να υπερβαίνει τη συνολική δαπάνη που αφορά 
στην υλοποίηση και θέση σε λειτουργία των έργων επέκτασης της Σύνδεσης 
Ελαχίστου Κόστους. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται βάσει του εκάστοτε ισχύοντος 
Τιµολογίου Σύνδεσης και αναγράφεται στην Προσφορά Σύνδεσης. Σε περίπτωση 
υλοποίησης σύνδεσης η οποία διαφέρει από τη Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους, η 
διαφορά κόστους µεταξύ των δύο λύσεων βαρύνει τον Κύριο του Συστήµατος, µε 
εξαίρεση την περίπτωση δήλωσης τεκµηριωµένης αδυναµίας υλοποίησης ή 
χρηµατοδότησης των εν λόγω έργων από αυτόν, οπότε και εφαρµόζονται οι διατάξεις 
των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 271 του Κ∆Σ & ΣΗΕ. Στην περίπτωση που ο 
Χρήστης αναλαµβάνει την ευθύνη υλοποίησης µέρους ή του συνόλου των έργων 
επέκτασης για σύνδεση που αφορούν σε λύση η οποία διαφοροποιείται από τη 
Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους, το κόστος των έργων αυτών εκτιµάται βάσει του 
εκάστοτε ισχύοντος Τιµολογίου Σύνδεσης και λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό 
της τελικής χρεωστικής ή πιστωτικής του θέσης. 
 
Η κυριότητα των έργων επέκτασης για σύνδεση µετά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής τους περιέρχεται στον Κύριο του Συστήµατος, ο οποίος είναι αρµόδιος 
να τα συντηρεί και να διασφαλίζει την καλή λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, όπως προβλέπεται στη Σύµβαση Παραχώρησης 
Ελέγχου του Συστήµατος. Τα έργα επέκτασης για σύνδεση, µετά την παραχώρηση 
της κυριότητάς τους στον Κύριο του Συστήµατος αποτελούν πάγια σύνδεσης. Σε 
περίπτωση που δεν υλοποιείται η Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους, το υπερβάλλον 
κόστος των έργων επέκτασης που υλοποιούνται για τη σύνδεση ανακτάται από τον 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος µέσω της χρέωσης για τη χρήση του Συστήµατος, ο 
οποίος για το σκοπό αυτό λαµβάνει υπόψη τον τρόπο χρηµατοδότησης της 
υλοποίησης των εν λόγω έργων. .  
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4.2.2 Έργα Ενίσχυσης λόγω Σύνδεσης 

Τα έργα ενίσχυσης λόγω της σύνδεσης είναι αυτά που απαιτούνται στο Σύστηµα 
λόγω της σύνδεσης νέων χρηστών στο Σύστηµα και τα οποία δεν είναι έργα 
επέκτασης για τη Σύνδεση.  
 
Ο ∆ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να εκπονεί µελέτη για τα απαιτούµενα έργα ενίσχυσης 
λόγω σύνδεσης, τα οποία και εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασµό και 
προγραµµατισµό ανάπτυξης του Συστήµατος (ΜΑΣΜ) που θα αναθεωρείται 
αναλόγως. Η υλοποίηση των έργων ενίσχυσης του Συστήµατος ανατίθεται στον 
Κύριο του Συστήµατος κατά τις διατάξεις του Άρθρου 271 του Κ∆Σ&ΣΗΕ. Το 
κόστος των έργων αυτών ανακτάται από το ∆ΕΣΜΗΕ µέσω της χρέωσης για χρήση 
του Συστήµατος. 

4.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ 

Η σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χρήστη µε το Σύστηµα µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
 
– Σύνδεση του Υποσταθµού (Υ/Σ) του Χρήστη σε υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος 

µέσω Γραµµής Μεταφοράς (Γ.Μ.). 
– Σύνδεση του Υ/Σ του Χρήστη σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. του 

Συστήµατος. Στην περίπτωση που η Γ.Μ. δεν διέρχεται από το γήπεδο του Υ/Σ του 
Χρήστη, για τη σύνδεση στη γραµµή αυτή θα απαιτηθεί οπωσδήποτε και ένα νέο 
τµήµα Γ.Μ.. 

– Απευθείας σύνδεση των εγκαταστάσεων του Χρήστη σε υφιστάµενο Υ/Σ του 
Συστήµατος µε κατάλληλη τροποποίηση του τελευταίου. 

 
Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι στη γενική περίπτωση τα έργα 
επέκτασης για σύνδεση µπορούν να οµαδοποιηθούν ως ακολούθως: 
 
– Έργα Γραµµών Μεταφοράς. 
– Έργα στον Υ/Σ του Χρήστη. Τα έργα αυτά περιλαµβάνουν το τµήµα υψηλής ή 

υπερυψηλής τάσης του υποσταθµού (ζυγοί, πύλες γραµµών µεταφοράς και 
µετασχηµατιστών, µετρητικές διατάξεις, κτίριο και συστήµατα τηλεποπτείας-
τηλεχειρισµών), ανάλογα µε το εάν οι εγκαταστάσεις του Χρήστη πρόκειται να 
συνδεθούν στο Σύστηµα 150 ή 400 kV αντίστοιχα, σύµφωνα και µε τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 3.1. 

– Έργα σε τυχόν υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος στον οποίο πρόκειται να συνδεθεί 
ο Υ/Σ του Χρήστη, εφόσον αφορούν σε κατασκευή νέων υποδοµών που απαιτείται 
να ενταχθούν προκειµένου να ολοκληρωθεί η φυσική διασύνδεση του Χρήστη µε 
το Σύστηµα Μεταφοράς. 

4.3.1 Έργα Γραµµών Μεταφοράς 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται σύνδεση του Υ/Σ του Χρήστη µε το Σύστηµα 
µέσω Γ.Μ., αυτή πρέπει να γίνεται ως εξής: 
 
– Εφόσον η σύνδεση γίνεται σε υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος, προβλέπονται µία 

ή περισσότερες Γ.Μ. που συνδέουν απευθείας τον Υ/Σ του Χρήστη µε τον 
υφιστάµενο Υ/Σ. 
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– Εφόσον η σύνδεση υλοποιείται σε ένα ή περισσότερα ενδιάµεσα σηµεία 
υφισταµένων Γ.Μ. του Συστήµατος, για κάθε ένα από αυτά τα σηµεία η εν λόγω 
σύνδεση πραγµατοποιείται κατά κανόνα µε είσοδο - έξοδο διπλού κυκλώµατος 
γραµµής µεταφοράς, κατ' ελάχιστον του αυτού τύπου µε τη γραµµή µεταφοράς 
στην οποία πραγµατοποιείται η σύνδεση. 

 
Οι Γ.Μ. που προβλέπονται για τη σύνδεση επιλέγονται µεταξύ των τύπων εναερίων 
Γ.Μ. που έχουν υιοθετηθεί για το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς: 
 
− Ε/150 : Γ.Μ. 150 kV ελαφρού τύπου απλού κυκλώµατος 
− Β/150 : Γ.Μ. 150 kV βαρέως τύπου απλού κυκλώµατος 
− 2Β/150 : Γ.Μ. 150 kV βαρέως τύπου διπλού κυκλώµατος 
− Β΄Β΄/400  : Γ.Μ. 400 kV βαρέως τύπου απλού κυκλώµατος δίδυµου αγωγού 

ανά φάση. 
− 2Β’Β’/400 : Γ.Μ. 400 kV βαρέως τύπου διπλού κυκλώµατος, διδύµου αγωγού 

ανά φάση 
− Β΄Β΄Β΄/400 : Γ.Μ. 400 kV βαρέως τύπου απλού κυκλώµατος, τρίδυµου αγωγού 

ανά φάση.  
 
Ωστόσο, σε περιπτώσεις αδυναµίας υλοποίησης της σύνδεσης µέσω εναερίων Γ.Μ. 
και εφόσον το επιθυµεί ο Χρήστης, η σύνδεση µπορεί να πραγµατοποιείται µέχρι το 
πλησιέστερο δυνατό σηµείο µε υπόγεια καλώδια, ο τύπος των οποίων καθορίζεται 
κατά περίπτωση. 
 
Για λόγους οµοιοµορφίας σχεδιάσεως του Συστήµατος και συντηρήσεώς του από τον 
Κύριο του Συστήµατος, η µελέτη και η κατασκευή των ως άνω έργων 
πραγµατοποιείται βάσει των σχετικών προδιαγραφών που έχουν υιοθετηθεί για το 
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς, οι οποίες διατίθενται από τον ∆ΕΣΜΗΕ και 
είναι οι εξής: 
 
− Τεχνική περιγραφή πύργων Γ.Μ. 150 kV E, B, 2B 
− Τεχνική περιγραφή ενισχυµένων πύργων Γ.Μ. 400 kV απλού κυκλώµατος µε 

µονό αγωγό µεγάλης διαµέτρου.  
− Τεχνική περιγραφή πύργων Γ.Μ. 400 kV απλού και διπλού κυκλώµατος µε 

δίδυµο αγωγό.  
− Τεχνική περιγραφή πύργων Γ.Μ. 400 kV απλού κυκλώµατος µε τρίδυµο αγωγό 
− Τεχνική περιγραφή πύργων Γ.Μ. 400kV DC 
− TR-1 έως TR-18: Αγωγοί και εξαρτήµατα Γ.Μ. 150 kV και 400 kV 
− Μελέτη – Προµήθεια και Εγκατάσταση Υπογείου Τµήµατος Γραµµής 

Μεταφοράς 150KV. 
− Μελέτη – Προµήθεια και Εγκατάσταση Υποβρυχίου Τµήµατος Γραµµής 

Μεταφοράς 150KV. 

4.3.2 Έργα τµήµατος υψηλής τάσης Υποσταθµού 150 kV/Μ.Τ. 

Για λόγους οµοιοµορφίας σχεδιάσεως του Συστήµατος και συντηρήσεώς του από τον 
Κύριο του Συστήµατος, το τµήµα του Υ/Σ 150 kV που περιλαµβάνεται εντός των 
ορίων του Συστήµατος Μεταφοράς, όπως αυτά καθορίζονται βάσει των διατάξεων 
του Κ∆Σ&ΣΗΕ (Άρθρο 303) ή προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύµβαση Σύνδεσης 
κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που έχουν υιοθετηθεί στο 
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∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς, οι οποίες διατίθενται από τον ∆ΕΣΜΗΕ και 
είναι οι εξής: 
 
− ∆ΝΕΜ – ΥΣ2-1: Τεχνική Περιγραφή/Προδιαγραφή Έργων Σύνδεσης Υ/Σ GIS 

Επιλέγοντα Πελάτη Υ.Τ. (150 kV) (Τόµοι Ι, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΙ) 
− ∆ΝΕΜ – ΥΣ3-2: Υπαίθριος Υ/Σ Μ.Τ./150 kV για σύνδεση µε το Σύστηµα 

(Τόµοι Ι, ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΙ) 
 
Στα εδάφια που ακολουθούν καθορίζονται οι βασικές αρχές σχεδίασης των ως άνω 
έργων που αποτελούν µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς.  

4.3.2.1 Ζυγοί 150 kV 

Το πλήθος των ζυγών καθορίζεται στην Προσφορά Σύνδεσης. Σε κάθε ζυγό 
προβλέπονται µετασχηµατιστές τάσης (ένας ανά φάση) για µετρήσεις. 
 
Σε περίπτωση Υ/Σ µε δύο ζυγούς, οι τελευταίοι συνδέονται µε ένα διασυνδετικό 
διακόπτη ισχύος ζυγών 150 kV εφοδιασµένο µε δύο αποζεύκτες ζυγών, ένα για κάθε 
ζυγό. Ειδικά στην περίπτωση αυτή προβλέπεται σύστηµα διαφορικής προστασίας 
ζυγών δύο ζωνών που περιλαµβάνει και επικουρική προστασία έναντι αποτυχίας 
ανοίγµατος διακόπτη. Προβλέπονται επίσης µετασχηµατιστές έντασης στο 
διασυνδετικό διακόπτη ισχύος, για µετρήσεις και τροφοδότηση του παραπάνω 
συστήµατος διαφορικής προστασίας.  
 
Όλοι οι παραπάνω αποζεύκτες ζυγών πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητοι και να 
επιδέχονται τηλεχειρισµό τόσο από την αίθουσα ελέγχου του Υ/Σ όσο και από τα 
Κέντρα Ελέγχου του ∆ΕΣΜΗΕ. 

4.3.2.2 Πύλες Αναχώρησης 

Ο τύπος κάθε πύλης αναχώρησης καθορίζεται στην προσφορά σύνδεσης σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου 59 του Κ∆Σ&ΣΗΕ. 
 
Η απλοποιηµένη πύλη αναχώρησης περιλαµβάνει έναν αποζεύκτη γραµµής, µία 
κυµατοπαγίδα και ένα πυκνωτή ζεύξεως. Η εν λόγω πύλη κατασκευάζεται 
υποχρεωτικά µε πρόβλεψη για µελλοντική µετατροπή σε πλήρη πύλη. Η πλήρης πύλη 
αναχώρησης 150 kV περιλαµβάνει έναν αποζεύκτη για κάθε ζυγό 150kV, ένα 
διακόπτη ισχύος 150 kV, έναν αποζεύκτη γραµµής µε ένα γειωτή γραµµής, µία 
κυµατοπαγίδα και έναν πυκνωτή ζεύξεως. 
 
Επίσης, προβλέπονται για κάθε πύλη αναχώρησης µετασχηµατιστές έντασης (ένας 
ανά φάση) µεταξύ διακόπτη και αποζεύκτη γραµµής, για µετρήσεις και προστασία, 
καθώς και µετασχηµατιστές τάσης (ένας ανά φάση) για µετρήσεις και προστασία επί 
του άκρου της γραµµής. 
 
Όλοι οι παραπάνω αποζεύκτες, εξαιρουµένων των αποζευκτών Γ.Μ., πρέπει να είναι 
ηλεκτροκίνητοι και να επιδέχονται τηλεχειρισµό τόσο από την αίθουσα ελέγχου του 
Υ/Σ όσο και από τα Κέντρα Ελέγχου του ∆ΕΣΜΗΕ. 
 
Η προστασία των κυκλωµάτων των Γ.Μ. περιλαµβάνει έναν Η/Ν αποστάσεως και 
έναν ανεξάρτητο Η/Ν υπερεντάσεως φάσεων-γής. Ο τελευταίος πρέπει να έχει 
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δυνατότητα λειτουργίας µε σταθερό και µεταβλητό χρόνο και δυνατότητα 
προσδιορισµού διευθύνσεως και για τα στοιχεία φάσεων και για το στοιχείο γης. 

4.3.2.3 Πύλες Μετασχηµατιστών 

Προβλέπεται µία πύλη 150 kV για κάθε µετασχηµατιστή ανύψωσης ή υποβιβασµού. 
Για κάθε τέτοια πύλη, το τµήµα που αποτελεί µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς 
περιλαµβάνει έναν αποζεύκτη για κάθε ζυγό και ένα µετασχηµατιστή έντασης ανά 
φάση για µετρήσεις, όπως προσδιορίζεται στο εδάφιο 4.3.2.4. Ο διακόπτης ισχύος 
150 kV της πύλης του µετασχηµατιστή αποτελεί µέρος των εγκαταστάσεων του 
Χρήστη. Όλοι οι αποζεύκτες πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητοι και να επιδέχονται 
τηλεχειρισµό τόσο από την αίθουσα ελέγχου του Υ/Σ όσο και από τα Κέντρα Ελέγχου 
του ∆ΕΣΜΗΕ. 

4.3.2.4 Μετρητικές ∆ιατάξεις και Όργανα 

Για τη µέτρηση ενεργού και αέργου ενέργειας, η διάταξη περιλαµβάνει δύο µετρητές, 
τον κύριο µετρητή και το µετρητή επαλήθευσης, καθώς και σύστηµα τηλεµετάδοσης 
των µετρήσεων. Η σύνδεση των δύο αυτών µετρητών (κυρίου και επαλήθευσης) 
επιτυγχάνεται µέσω ανεξάρτητων τυλιγµάτων Μ/Σ τάσεως και εντάσεως. Οι µετρητές 
έχουν περίοδο ολοκλήρωσης 15 λεπτά της ώρας. Η κλάση ακρίβειας των µετρητών 
και των αντίστοιχων των Μ/Σ τάσεως των ζυγών και εντάσεως πρέπει να είναι 
σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Α του Κ∆Σ&ΣΗΕ. Τα τυλίγµατα των 
Μ/Σ µέτρησης που εξυπηρετούν το µετρητή επαλήθευσης µπορούν να εξυπηρετούν 
και άλλες λειτουργίες εντός των ορίων φόρτισης των Μ/Σ µέτρησης, αρκεί οι 
τελευταίες να µην επηρεάζουν την ακρίβεια των µετρήσεων. 

4.3.2.5 Συστήµατα Τηλεµετάδοσης, Τηλεχειρισµών, Τηλεεποπτείας και Τηλεελέγχου 

Περιλαµβάνουν φερεσυχνικές συσκευές, κυµατοπαγίδες και συσκευές RTU (Remote 
Terminal Units), καθώς και τις τροφοδοτικές διατάξεις τους. Τα παραπάνω 
συστήµατα πρέπει να είναι απολύτως συµβατά µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, 
κατάλληλα για πλήρη ένταξη του Υ/Σ στα υφιστάµενα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών 
του Κυρίου του Συστήµατος και στις απαιτήσεις των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας 
του ∆ΕΣΜΗΕ. 

4.3.2.6 Κτίριο Ελέγχου 

Για την εγκατάσταση όλων των απαιτουµένων συστηµάτων εποπτείας και ελέγχου 
του Υ/Σ, προβλέπεται ιδιαίτερο κτίριο ή ανεξάρτητος χώρος µε δυνατότητα 24ωρης 
πρόσβασης και αποκλειστικής χρήσης από το προσωπικό του ∆ΕΣΜΗΕ και του 
Κυρίου του Συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι το κτίριο ή ο ανεξάρτητος χώρος ελέγχου 
αποτελεί µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς και συνιστά πάγιο σύνδεσης. 

4.3.2.7 Γειώσεις 

Το δίκτυο γειώσεως του Υ/Σ σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του κανονισµού IEEE Sts 80-1986.  
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4.3.2.8 Παραλαβή του Υποσταθµού 

Ο έλεγχος (µελετών και κατασκευής) του τµήµατος του Υποσταθµού που αποτελεί 
µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς, καθώς και η πιστοποίηση και παραλαβή αυτού, 
γίνονται από το ∆ΕΣΜΗΕ ή κατ’ εξουσιοδότησή του από τον Κύριο του Συστήµατος 
ή άλλον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ. Το αυτό ισχύει και για τον έλεγχο επάρκειας του δικτύου γειώσεως, η 
οποία πρέπει να επιβεβαιώνεται µε κατάλληλες µετρήσεις, όπως περιγράφεται στον 
κανονισµό CENELEC HD 643. 

4.3.2.9 Μονογραµµικά ∆ιαγράµµατα 

Στις επόµενες σελίδες παρατίθενται κάποια ενδεικτικά µονογραµµικά διαγράµµατα 
Υ/Σ µε απλό (Σχήµα 1) και µε διπλούς ζυγούς (Σχήµα 2), καθώς και Υ/Σ κλειστού 
τύπου (GIS - Σχήµα 3). 
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 Σχήµα 1 : Ενδεικτικό µονογραµµικό διάγραµµα Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. µε απλό ζυγό 
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 Σχήµα 2 : Ενδεικτικό µονογραµµικό διάγραµµα Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. µε διπλούς ζυγούς 
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 Σχήµα 3 : Ενδεικτικό µονογραµµικό διάγραµµα Υ/Σ 150kV/Μ.Τ. κλειστού τύπου 

(GIS) µε διπλούς ζυγούς 
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4.3.3 Έργα τµήµατος υπερυψηλής τάσης Υποσταθµού 400 kV/Μ.Τ. 

Για λόγους οµοιοµορφίας σχεδιάσεως του Συστήµατος και συντηρήσεώς του από τον 
Κύριο του Συστήµατος, το τµήµα του Υ/Σ που περιλαµβάνεται εντός των ορίων του 
Συστήµατος Μεταφοράς, όπως αυτά καθορίζονται βάσει των διατάξεων του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ (Άρθρο 303) ή προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύµβαση Σύνδεσης 
κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που έχουν υιοθετηθεί στο 
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς, οι οποίες διατίθενται από τον ∆ΕΣΜΗΕ και 
είναι οι εξής: 
 
− ∆ΝΕΜ – ΚΥΤ1-1: Τεχνική Περιγραφή/Προδιαγραφή ΚΥΤ 400 kV (Τόµοι ΙΙ, 

ΙΙΙ, V, VΙ) 
 
Στα εδάφια που ακολουθούν καθορίζονται οι βασικές αρχές σχεδίασης των ως άνω 
έργων που περιλαµβάνονται εντός των ορίων του Συστήµατος Μεταφοράς.  

4.3.3.1 ∆ιπλοί Ζυγοί 400 kV 

O Υ/Σ περιλαµβάνει δύο ζυγούς λειτουργίας 400 kV ακολουθώντας τη µικτή διάταξη 
φάσεων (phases mixtes décalées) που έχει υιοθετηθεί στο Ελληνικό Σύστηµα 
Μεταφοράς.  
 
Οι δύο ζυγοί συνδέονται µε ένα διασυνδετικό διακόπτη ισχύος ζυγών 400 kV 
εφοδιασµένο µε δύο αποζεύκτες ζυγών και δύο γειωτές ανά αποζεύκτη. 
Προβλέπονται µετασχηµατιστές τάσης (ένας ανά φάση για κάθε ζυγό) για µετρήσεις, 
σύστηµα διαφορικής προστασίας ζυγών δύο ζωνών που περιλαµβάνει και επικουρική 
προστασία έναντι αποτυχίας ανοίγµατος διακόπτη και τέλος, µετασχηµατιστές 
έντασης εκατέρωθεν του διασυνδετικού διακόπτη ισχύος, για µετρήσεις και 
τροφοδότηση των παραπάνω συστηµάτων διαφορικής προστασίας και προστασίας 
αποστάσεως.  
 
Όλοι οι παραπάνω αποζεύκτες ζυγών πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητοι και να 
επιδέχονται τηλεχειρισµό τόσο από την αίθουσα ελέγχου του Υ/Σ όσο και από τα 
Κέντρα Ελέγχου του ∆ΕΣΜΗΕ. 

4.3.3.2 Πύλες Αναχώρησης 

Κάθε πύλη αναχώρησης 400 kV πρέπει να περιλαµβάνει δύο αποζεύκτες ζυγών µε 
ένα γειωτή, ένα διακόπτη ισχύος 400 kV, έναν αποζεύκτη γραµµής µε γειωτή 
γραµµής, πυκνωτή ζεύξεως και κυµατοπαγίδα. Επίσης, προβλέπονται για κάθε πύλη 
αναχώρησης µετασχηµατιστές έντασης (ένας ανά φάση) µεταξύ διακόπτη και 
αποζεύκτη γραµµής, για µετρήσεις και προστασία, και µετασχηµατιστές τάσης (ένας 
ανά φάση) για µετρήσεις και προστασία επί του άκρου της γραµµής. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι ηλεκτρονόµοι προστασίας αποστάσεως του κάθε κυκλώµατος 
της Γραµµής Μεταφοράς πρέπει να είναι διπλοί, της ίδιας αρχής λειτουργίας, δύο 
διαφορετικών δοκίµων κατασκευαστών και να τροφοδοτούνται από διαφορετικά 
δευτερεύοντα τυλίγµατα του Μ/Σ έντασης και από το ίδιο τύλιγµα του Μ/Σ τάσης.  
 



 

 - 19 -

Τέλος, όλοι οι παραπάνω αποζεύκτες των πυλών αναχώρησης πρέπει να είναι 
ηλεκτροκίνητοι και να επιδέχονται τηλεχειρισµό τόσο από την αίθουσα ελέγχου του 
Υ/Σ όσο και από τα Κέντρα Ελέγχου του ∆ΕΣΜΗΕ. 

4.3.3.3 Πύλες Μετασχηµατιστών 

Προβλέπεται µία πύλη 400 kV για κάθε µετασχηµατιστή ανύψωσης. Για κάθε τέτοια 
πύλη, το τµήµα που αποτελεί µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς περιλαµβάνει δύο 
αποζεύκτες ζυγών µε ένα γειωτή, καθώς και ένα µετασχηµατιστή έντασης ανά φάση 
για µετρήσεις, όπως προσδιορίζεται στο εδάφιο 4.3.3.4. Ο διακόπτης ισχύος 400 kV 
της πύλης του µετασχηµατιστή αποτελεί µέρος των εγκαταστάσεων του Χρήστη. 
Επίσης, στο όριο ευθύνης του Χρήστη ανήκουν ένας επιπλέον µετασχηµατιστής 
έντασης ανά φάση για µετρήσεις και προστασία αποστάσεως, ένας αποζεύκτης 
γραµµής µε γειωτή και ένας µετασχηµατιστής τάσεως ανά φάση για µετρήσεις και 
προστασία. Όλοι οι παραπάνω αποζεύκτες πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητοι και να 
επιδέχονται τηλεχειρισµό τόσο από την αίθουσα ελέγχου του Υ/Σ όσο και από τα 
Κέντρα Ελέγχου του ∆ΕΣΜΗΕ. 

4.3.3.4 Μετρητικές ∆ιατάξεις και Όργανα 

Για τις µετρήσεις εξερχόµενης και εισερχόµενης ενεργού και αέργου ενέργειας, η όλη 
διάταξη περιλαµβάνει δύο µετρητές, τον κύριο µετρητή και το µετρητή επαλήθευσης, 
καθώς και σύστηµα τηλεµετάδοσης των µετρήσεων. Η σύνδεση των δύο αυτών 
µετρητών (κυρίου και επαλήθευσης) επιτυγχάνεται µέσω ανεξαρτήτων τυλιγµάτων 
των Μ/Σ τάσεως των ζυγών και εντάσεως. Οι µετρητές πρέπει να έχουν περίοδο 
ολοκλήρωσης 15 λεπτά της ώρας. Η κλάση ακρίβειας των µετρητών και των 
αντίστοιχων Μ/Σ τάσεως και εντάσεως πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα 
στο Παράρτηµα Α του Κ∆Σ&ΣΗΕ. Τα τυλίγµατα των Μ/Σ µέτρησης που 
εξυπηρετούν το µετρητή επαλήθευσης µπορούν να εξυπηρετούν και άλλες 
λειτουργίες εντός των ορίων φόρτισης των Μ/Σ µέτρησης, αρκεί οι τελευταίες να µην 
επηρεάζουν την ακρίβεια των µετρήσεων. 

4.3.3.5 Συστήµατα Τηλεµετάδοσης, Τηλεχειρισµών, Τηλεεποπτείας και Τηλεελέγχου 

Περιλαµβάνουν Φερεσυχνικές συσκευές, κυµατοπαγίδες και συσκευές RTU (Remote 
Terminal Units), καθώς και τις τροφοδοτικές διατάξεις τους. Τα παραπάνω 
συστήµατα πρέπει να είναι απολύτως συµβατά µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό, 
κατάλληλα για πλήρη ένταξη του Υ/Σ στα υφιστάµενα συστήµατα Τηλεπικοινωνιών 
του Κυρίου του Συστήµατος και στις απαιτήσεις των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας 
του ∆ΕΣΜΗΕ. 

4.3.3.6 Κτίριο Ελέγχου 

Για την εγκατάσταση όλων των ανωτέρω απαιτουµένων συστηµάτων εποπτείας και 
ελέγχου του Υ/Σ, προβλέπεται ιδιαίτερο κτίριο ή ανεξάρτητος χώρος µε δυνατότητα 
24ωρης πρόσβασης και αποκλειστικής χρήσης από το ∆ΕΣΜΗΕ και το προσωπικό 
του Κυρίου του Συστήµατος. Επισηµαίνεται ότι το κτίριο ή ο ανεξάρτητος χώρος 
ελέγχου αποτελεί µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς και αποτελεί πάγιο σύνδεσης. 
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4.3.3.7 Γειώσεις 

Το δίκτυο γειώσεως του Υ/Σ σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του κανονισµού IEEE Sts 80-1986.  

4.3.3.8 Παραλαβή του Υποσταθµού 

Ο έλεγχος (µελετών και κατασκευής) του τµήµατος του Υποσταθµού που αποτελεί 
µέρος του Συστήµατος Μεταφοράς, καθώς και η πιστοποίηση και παραλαβή αυτού, 
γίνονται από το ∆ΕΣΜΗΕ ή κατ’ εξουσιοδότησή του από τον Κύριο του Συστήµατος 
ή άλλον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
Κ∆Σ&ΣΗΕ. Το αυτό ισχύει και για τον έλεγχο επάρκειας του δικτύου γειώσεως, η 
οποία πρέπει να επιβεβαιώνεται µε κατάλληλες µετρήσεις, όπως περιγράφεται στον 
κανονισµό CENELEC HD 643.  

4.3.3.9 Μονογραµµικό ∆ιάγραµµα 

Στο Σχήµα 4 παρατίθεται ένα ενδεικτικό µονογραµµικό διάγραµµα Υ/Σ µε διπλούς 
ζυγούς. 
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 Σχήµα 4 : Ενδεικτικό µονογραµµικό διάγραµµα Υ/Σ 400kV/Μ.Τ. µε διπλούς ζυγούς 
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4.3.4 Απαιτούµενα Έργα σε Υφιστάµενο Υποσταθµό ή ΚΥΤ του Συστήµατος για 
τη Σύνδεση Υποσταθµού Χρήστη 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι πύλες αναχώρησης 150 kV ή 400 kV που 
απαιτείται να εγκατασταθούν εντός υφισταµένων Υ/Σ ή ΚΥΤ, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. Οι πύλες αυτές είναι γενικά όµοιες µε τις αντίστοιχες πύλες αναχώρησης 
που εγκαθίστανται στους ζυγούς 150 kV ή 400 kV του Υ/Σ του Χρήστη και ισχύουν 
για αυτές όλα τα αναφερόµενα στις παραγράφους 4.3.2.2 και 4.3.3.2 αντίστοιχα, 
εκτός από τα εξής: 
 
– Ο αριθµός των αποζευκτών ζυγών που περιλαµβάνει η πύλη ισούται µε τον αριθµό 

των ζυγών του υφισταµένου Υ/Σ ή ΚΥΤ.  
– Η υλοποίηση έργων επέκτασης για σύνδεση εντός υφισταµένου Υ/Σ ή ΚΥΤ του 

Συστήµατος γίνεται µε µέριµνα του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, ο οποίος 
αναθέτει την κατασκευή τους κατά προτεραιότητα στον Κύριο του Συστήµατος.  
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5. ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ 

Στα επόµενα εδάφια παρατίθενται παραδείγµατα τυπικών διατάξεων σύνδεσης για τις 
συνηθέστερες περιπτώσεις έργων σύνδεσης Χρηστών µε το Σύστηµα. Στο επόµενο 
σχήµα φαίνεται το υπόµνηµα των συµβόλων που χρησιµοποιούνται για τη σχηµατική 
απεικόνιση και κατηγοριοποίηση των έργων σύνδεσης. Επίσης, προς σύνοψη των 
αναφεροµένων στην παράγραφο 4.3, για κάθε έργο σύνδεσης καταδεικνύεται ο 
φορέας ο οποίος έχει την ευθύνη υλοποίησης, ο φορέας που βαρύνεται µε τις δαπάνες 
υλοποίησης, καθώς και ο φορέας που αποκτά την κυριότητα του έργου µετά την 
υλοποίησή του. Στα παραδείγµατα θεωρείται ότι τα έργα επέκτασης για σύνδεση που 
υλοποιούνται αφορούν στη Σύνδεση Ελαχίστου Κόστους και ότι το όριο µεταξύ 
Συστήµατος Μεταφοράς και εγκαταστάσεων Χρήστη ορίζεται από το διακοπτικό 
στοιχείο που βρίσκεται στην πλευρά υψηλής τάσης του µετασχηµατιστή ισχύος του 
Χρήστη, σύµφωνα µε τη γενική περίπτωση που προβλέπεται βάσει των διατάξεων 
του Κ∆Σ&ΣΗΕ (Άρθρο 303). 
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Χρήστη µε το Σύστηµα 

Χρήστης ή Κύριος 
Συστήµατος Χρήστης Κύριος 

Συστήµατος 

  Ζυγός ΥΤ ή ΥΥΤ Χρήστη Χρήστης ή Κύριος 
Συστήµατος Χρήστης Κύριος 

Συστήµατος 

  
Αποζεύκτης ΥΤ ή ΥΥΤ στον 

Υ/Σ του Χρήστη 
Χρήστης ή Κύριος 

Συστήµατος Χρήστης Κύριος 
Συστήµατος 

  

∆ιακόπτης ισχύος πύλης 
αναχώρησης ΥΤ ή ΥΥΤ στον 

Υ/Σ του Χρήστη 

Χρήστης ή Κύριος 
Συστήµατος Χρήστης Κύριος 

Συστήµατος 

  

∆ιακόπτης ισχύος πύλης 
πλευράς ΥΤ ή ΥΥΤ 

µετασχηµατιστή στον Υ/Σ του 
Χρήστη 

Χρήστης Χρήστης Χρήστης 

  
Μετασχηµατιστής Υ/Σ 

Χρήστη Χρήστης Χρήστης Χρήστης 

Σχήµα 5 : Υπόµνηµα συµβόλων απεικόνισης των έργων σύνδεσης 

5.1 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 400 kV 

5.1.1 Σύνδεση σε Υφιστάµενο ΚΥΤ του Συστήµατος 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 
υφιστάµενο ΚΥΤ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 400 kV διπλού κυκλώµατος. Ο 
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Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει διπλό ζυγό 400 kV και δύο Μ/Σ ανύψωσης, ενώ το 
υφιστάµενο ΚΥΤ περιλαµβάνει τριπλό ζυγό 400 kV. 
 

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΙ 400 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΥΤ
ΖΥΓΟΙ 400 kV

 
Σχήµα 6 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής στους ζυγούς 400 kV 

υφιστάµενου ΚΥΤ του Συστήµατος 
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5.1.2 Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ. 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη µε 
είσοδο – έξοδο σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 400 kV του Συστήµατος 
µέσω µίας Γ.Μ. 400 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ του Χρήστη θεωρείται όµοιος µε 
εκείνον της προηγούµενης παραγράφου. 
 

ΖΥΓΟΙ 400 kV
Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

Γ.Μ. 400 kV
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

 
Σχήµα 7 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής σε ενδιάµεσο σηµείο 

υφιστάµενης Γ.Μ. 400 kV του Συστήµατος 
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5.1.3 Τροποποίηση Υφιστάµενου Υ/Σ 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση ενός νέου Μ/Σ ανύψωσης σε 
υφιστάµενο Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη, ο οποίος περιλαµβάνει διπλό ζυγό 400 kV 
και έναν επιπλέον Μ/Σ ανύψωσης. 
 

   ΖΥΓΟΙ 400 kV
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

 
Σχήµα 8 : Σύνδεση νέου Μ/Σ ανύψωσης στους ζυγούς 400 kV υφιστάµενου Υ/Σ 

ανύψωσης σταθµού παραγωγής 
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5.2 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV 

5.2.1 Σύνδεση σε Υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 
υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ 
του Χρήστη περιλαµβάνει διπλό ζυγό 150 kV, όπως και ο υφιστάµενος Υ/Σ του 
Συστήµατος, καθώς και δύο Μ/Σ ανύψωσης. 
 

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

 
Σχήµα 9 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής στους ζυγούς 150 kV 

υφιστάµενου Υ/Σ του Συστήµατος 
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5.2.2 Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ. 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη µε 
είσοδο – έξοδο σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος 
µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ του Χρήστη θεωρείται όµοιος µε 
εκείνον της προηγούµενης παραγράφου. 
 

ΖΥΓΟΙ 150 kV
Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

Γ.Μ. 150 kV
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

 
Σχήµα 10 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής σε ενδιάµεσο σηµείο 

υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος 
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5.2.3 Τροποποίηση Υφιστάµενου Υ/Σ 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση ενός νέου Μ/Σ ανύψωσης σε 
υφιστάµενο Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη, ο οποίος περιλαµβάνει διπλό ζυγό 150 kV 
και έναν επιπλέον Μ/Σ ανύψωσης. 
 

   ΖΥΓΟΙ 150 kV
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

 
Σχήµα 11 : Σύνδεση νέου Μ/Σ ανύψωσης στους ζυγούς 150 kV υφιστάµενου Υ/Σ 

ανύψωσης σταθµού παραγωγής 

 



 

 - 30 -

5.3 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV 

5.3.1 Σύνδεση σε Υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 
υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV απλού κυκλώµατος. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, ο Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει απλό ζυγό 150 kV και 
απλοποιηµένη πύλη αναχώρησης. 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ
ΖΥΓΟΣ 150 kV

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

 
Σχήµα 12 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ στους ζυγούς 

150kV υφιστάµενου Υ/Σ του Συστήµατος 
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5.3.2 Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ. σε απόσταση µικρότερη 
από 5 km 

5.3.2.1 Ο Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει µέχρι δύο Μετασχηµατιστές 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 
ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος, όταν ο Υ/Σ απέχει 
λιγότερο από περίπου 5 km από τη ζώνη όδευσης της Γ.Μ. και περιλαµβάνει µέχρι 
δύο Μ/Σ ανύψωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συνδέσεις γίνονται µε είσοδο – έξοδο 
µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος, η οποία τερµατίζει σε δύο 
απλοποιηµένες πύλες αναχώρησης στον Υ/Σ του Χρήστη. 
 

Γ.Μ. 150 kV
ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

 
Σχήµα 13 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ σε ενδιάµεσο 
σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος και σε απόσταση κάτω των 5 km 
περίπου από τον Υ/Σ ανύψωσης, ο οποίος περιλαµβάνει µέχρι 2 Μ/Σ ανύψωσης 
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5.3.2.2 Ο Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει τρεις τουλάχιστον Μετασχηµατιστές 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 
ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος, όταν ο Υ/Σ απέχει 
λιγότερο από περίπου 5 km από τη ζώνη όδευσης της Γ.Μ. και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τρεις Μ/Σ ανύψωσης.  
 

Γ.Μ. 150 kV
ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

 
Σχήµα 14 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ σε ενδιάµεσο 
σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος και σε απόσταση κάτω των 5 km 

περίπου από τον Υ/Σ ανύψωσης, ο οποίος περιλαµβάνει τουλάχιστον 3 Μ/Σ ανύψωσης 

 
Όπως φαίνεται και στο προηγούµενο σχήµα, σε τέτοιες περιπτώσεις οι συνδέσεις 
γίνονται µε είσοδο – έξοδο µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος, η οποία 
τερµατίζει σε µία απλοποιηµένη και µία πλήρη πύλη αναχώρησης στον Υ/Σ του 
Χρήστη. Ο ζυγός 150 kV του Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει πλήρη πύλη τοµής 
ζυγών µεταξύ των δύο προαναφεροµένων πυλών αναχώρησης. 
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5.3.3 Σύνδεση σε Ενδιάµεσο Σηµείο Υφιστάµενης Γ.Μ. σε απόσταση µεγαλύτερη 
από 5 km 

5.3.3.1 Ο Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει έναν Μετασχηµατιστή 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 
ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος, όταν ο Υ/Σ απέχει 
περισσότερο από περίπου 5 km από τη ζώνη όδευσης της Γ.Μ. και περιλαµβάνει έναν 
Μ/Σ ανύψωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συνδέσεις γίνονται µε ΤΑΠ µέσω µίας 
Γ.Μ. 150 kV απλού κυκλώµατος, η οποία τερµατίζει σε απλοποιηµένη πύλη 
αναχώρησης στον Υ/Σ του Χρήστη. 
 

Γ.Μ. 150 kV
ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

 
Σχήµα 15 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ σε ενδιάµεσο 

σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος και σε απόσταση τουλάχιστον 5 km 
περίπου από τον Υ/Σ ανύψωσης, ο οποίος περιλαµβάνει έναν Μ/Σ ανύψωσης 
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5.3.3.2 Ο Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει δύο Μετασχηµατιστές 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη σε 
ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος, όταν ο Υ/Σ απέχει 
περισσότερο από περίπου 5 km από τη ζώνη όδευσης της Γ.Μ. και περιλαµβάνει δύο 
Μ/Σ ανύψωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συνδέσεις γίνονται µε διπλό ΤΑΠ µέσω 
µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος, η οποία τερµατίζει σε δύο απλοποιηµένες 
πύλες αναχώρησης στον Υ/Σ του Χρήστη. 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
Γ.Μ. 150 kV

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

 
Σχήµα 16 : Σύνδεση Υ/Σ ανύψωσης σταθµού παραγωγής από ΑΠΕ σε ενδιάµεσο 

σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος και σε απόσταση τουλάχιστον 5 km 
περίπου από τον Υ/Σ ανύψωσης, ο οποίος περιλαµβάνει 2 Μ/Σ ανύψωσης 

5.3.3.3 Ο Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει τρεις τουλάχιστον Μετασχηµατιστές 

Η διάταξη σύνδεσης στην περίπτωση αυτή είναι η ίδια όπως και στην περίπτωση που 
η απόσταση του Υ/Σ του Χρήστη από τη ζώνη όδευσης της υφιστάµενης Γ.Μ. είναι 
µικρότερη των 5 km (παράγραφος 5.3.2.2). 
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5.4 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΠΕΛΑΤΗ Υ.Τ. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 150 kV 

5.4.1 Σύνδεση σε υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ υποβιβασµού του Χρήστη 
σε υφιστάµενο Υ/Σ του Συστήµατος µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο 
Υ/Σ του Χρήστη περιλαµβάνει απλό ζυγό 150 kV και δύο Μ/Σ ανύψωσης, ενώ ο 
υφιστάµενος Υ/Σ περιλαµβάνει διπλό ζυγό 150 kV. 
 

Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ
ΖΥΓΟΣ 150 kV

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ
ΖΥΓΟΙ 150 kV

 
Σχήµα 17 : Σύνδεση Υ/Σ Πελάτη Υ.Τ. στους ζυγούς 150 kV υφιστάµενου Υ/Σ του 

Συστήµατος 

 



 

 - 36 -

5.4.2 Σύνδεση σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση του νέου Υ/Σ υποβιβασµού του Χρήστη 
µε είσοδο – έξοδο σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV του Συστήµατος 
µέσω µίας Γ.Μ. 150 kV διπλού κυκλώµατος. Ο Υ/Σ του Χρήστη θεωρείται όµοιος µε 
εκείνον της προηγούµενης παραγράφου. 
 

ΖΥΓΟΣ 150 kV
Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

Γ.Μ. 150 kV
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ

 
Σχήµα 18 : Σύνδεση Υ/Σ Πελάτη Υ.Τ. σε ενδιάµεσο σηµείο υφιστάµενης Γ.Μ. 150 kV 

του Συστήµατος 
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5.4.3 Τροποποίηση υφιστάµενου Υ/Σ 

Στο επόµενο σχήµα απεικονίζεται η σύνδεση ενός νέου Μ/Σ ανύψωσης σε 
υφιστάµενο Υ/Σ ανύψωσης του Χρήστη, ο οποίος περιλαµβάνει απλό ζυγό 150 kV 
και έναν επιπλέον Μ/Σ ανύψωσης. 
 

   ΖΥΓΟΣ 150 kV
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Υ/Σ ΧΡΗΣΤΗ

 
Σχήµα 19 : Σύνδεση νέου Μ/Σ υποβιβασµού στους ζυγούς 150 kV υφιστάµενου Υ/Σ 

Πελάτη Υ.Τ. 

Σηµείωση 
 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Υ/Σ Πελατών Υ.Τ. που αναφέρονται στα 
προηγούµενα εδάφια είναι µικρής ισχύος, αντί για πλήρεις πύλες Γ.Μ. δύναται να 
χρησιµοποιηθούν απλοποιηµένες πύλες Γ.Μ. (χωρίς διακόπτη), εφόσον δεν συντρέχουν 
γενικότεροι λόγοι ασφάλειας Συστήµατος και εφόσον ο Χρήστης αποδέχεται τη 
συνεπαγόµενη µειωµένη αξιοπιστία λειτουργίας. 

 

 


