ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
SPECIAL ISSUE: COOPERATION OF
EUROPEAN ELECTRICITY SYSTEMS

Τεύχος
Issue

1

Ιούλιος / July 2021

Πυλώνες - Pylons

Ελληνική Επιτροπή Cigre
National Committee of Cigre Greece

Πυλώνες - Τεύχος 1, Ιούλιος 2021
Pylons - Issue 1, July 2021
Πίνακας Περιεχομένων / Table of Contents
Σημείωμα έκδοσης: Γιατί Πυλώνες; ............................................................................... 2
Editorial ........................................................................................................................ 4

Αφιέρωμα: Περιφερειακή Συνεργασία στην Ευρώπη
Ένας Αιώνας εξέλιξης του Διασυνδεμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος: Θ. Κορωνίδης,
Γ. Καμπούρης ................................................................................................................ 5
Ο Ρόλος των Διαχειριστών στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρισμού και ο Περιφερειακός
Συντονιστής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης: Γ. Καμπούρης, Γ. Χριστοφορίδης, Σ. Κρομλίδης 17
Mediterranean TSOs Cooperation: an integrated grid for energy transition:
Angelo Ferrante ...........................................................................................................31
Τι είναι οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες; Β. Νομικός ..................................................................42

Μόνιμες Στήλες
Αναδρομές/Flash Back - Γιώργος Γεωργαντζής ..............................................................51
Επί του Πιεστηρίου/Breaking News - Μάρκος Χαμπάκης ...............................................55

1
Πυλώνες - Tο περιοδικό της Ε.Ε. CIGRE

Σημείωμα έκδοσης
Γιατί Πυλώνες;
Βρίσκονται παντού, αναπόφευκτοι και εύθραυστοι, στην καρδιά των πεδιάδων μας
όπως και στα περίχωρα των πόλεων, με τα ακρωτηριασμένα τους μπράτσα και τις
διάτρητες γάμπες τους. Ανάλογα με την τάση μπορεί να έχουν διαφορετικές μορφές που
όμως πάντοτε θυμίζουν ραχοκοκαλιές σκιάχτρων, σκελετούς κυριευμένους από τον
άνεμο, ρομπότ γδαρμένα που δεν τους απόμεινε παρά το πλέγμα των μεταλλικών τους
νεύρων. Βλέποντάς τους από μακριά θα τους έπαιρνε κανείς για άκαμπτες δαντέλες
υψωμένες ενάντια στον ορίζοντα, κεντήματα της νεράιδας του Ηλεκτρισμού.
Τα μέλη και οι φίλοι της Ελληνικής Επιτροπής CIGRE δεν έχουν ανάγκη από το
παραπάνω απόσπασμα από το κείμενο που επιγράφεται Πυλώνες και δημοσιεύτηκε
στο βιβλίο του Jacques Lacarrière Αυτό το Ωραίο Σήμερα για να εκτιμήσουν το τοπίο
και τη γοητεία που ασκεί η νεράιδα του ηλεκτρισμού που δίνει ζωή στον πολιτισμό
μας αυτούς του δυο τελευταίους αιώνες. Δεν χρειάζεται λοιπόν άλλη εξήγηση για
την επιλογή του τίτλου του νέου ηλεκτρονικού περιοδικού που εγκαινιάζουμε με
αυτό το 1ο τεύχος.
Έτσι θα σκέφτηκαν και οι συνάδελφοι μας από τη μακρινή Ισλανδία όταν
αποφάσισαν να δώσουν σχήμα και μορφή στη νεράιδα (These Human Shaped Pylons
Were Never Built, But They Might Be, October, 2015)

Πυλώνες λοιπόν, τεύχος 1 και όπως και σε κάθε τεύχος ένα αφιέρωμα που εξετάζει
από πολλαπλές σκοπιές ένα σημαντικό θέμα από αυτά που απασχολούν την
ελληνική και Διεθνή κοινότητα των Ενεργειακών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Το
πρώτο αφιέρωμα των Πυλώνων αναφέρεται στη Συνεργασία των Ηλεκτρικών
Συστημάτων στην Ευρώπη. Με πρωτότυπα άρθρα από προσκεκλημένους και
μόνιμους συνεργάτες μας που αρχίζουν από την εξιστόρηση του πώς συμπληρώθηκε
ο πρώτος αιώνας του Διασυνδεμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος για να φτάσουμε
στο ρόλο των Διαχειριστών στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρισμού και τον
περιφερειακό συντονιστή ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια φιλοξενούμε τον Γενικό Γραμματέα του οργανισμού Med-TSO που
μας δίνει μια γενική εικόνα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στη Μεσογειακή λεκάνη
και της σημασίας τους για την Ενεργειακή μετάβαση: Mediterranean TSOs
Cooperation: an integrated grid for energy transition. Όπως διαπιστώνετε, το
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περιοδικό μας είναι δίγλωσσο, δηλαδή δέχεται άρθρα στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά, χωρίς όμως να έχει τη δυνατότητα μετάφρασης…
Το αφιέρωμα στην Ευρωπαϊκή συνεργασία κλείνει επιχειρώντας να δώσει απάντηση
σε ένα ερώτημα που πολλούς από μας απασχολεί: τι είναι οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες;
Είναι κάτι που θα συνηθίσουμε να βλέπουμε μπροστά μας σε αυτό το δεύτερο αιώνα
συνεργασίας των Ευρωπαϊκών Ηλεκτρικών Συστημάτων που διανύουμε.
Οι Πυλώνες κλείνουν με κάποιες μόνιμες στήλες. Σε αυτό το τεύχος θα συναντήσετε
ιστορικές ανάδρομές, αλλά και νέα της τελευταίας στιγμής που φτάνουν επί του
πιεστηρίου. Καλή Ανάγνωση
Οι Πυλώνες
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Editorial
This is the first issue of Pylons, the e-magazine of the Greek National Committee of
CIGRE. In every issue the magazine will have a central theme around which several
articles will be collected from permanent and invited contributors. The main theme
of the first issue is the Cooperation of European Electricity Systems. The emagazine is bi-lingual in the sense that it accepts articles both in Geek and English.
No translation is offered so readers can practice their skills in both languages.
The articles in Greek start with an overview of the first century of the
Interconnected European Continental System and then discusses the role of
TSOs in the European Electricity market and the Regional Security
Coordinator of Thessaloniki.
The next article is by Secretary General of Med-TSO, and describes the
Mediterranean TSOs Cooperation: an integrated grid for energy transition.
This article is in English.
The first special issue closes with a concise description of European Codes.
Apart from each issue’s main theme, Pylons include also permanent columns which
in the first issue range from historic retrospect including the CIGRE centennial of
this year to breaking news referring to the establishment of the new association of
European DSOs.
Enjoy your reading!
Pylons
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Ένας Αιώνας εξέλιξης του
Διασυνδεμένου Ευρωπαϊκού Συστήματος
Θάνος Κορωνίδης
πρώην Πρόεδρος Ε.Ε. CIGRE
και

Γιάννης Καμπούρης
Πρόεδρος Ε.Ε. CIGRE
Η αρχή
Συμπληρώνονται φέτος εκατό χρόνια από την πραγματοποίηση της πρώτης
σημαντικής – για τα μέτρα της εποχής – διαμετακόμισης ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ευρώπη από τη Βορειοδυτική Γαλλία, μέσω τρίτης χώρας της Ελβετίας, στη
βιομηχανική περιοχή του Μιλάνου σε μια απόσταση 700χλμ. Την ίδια χρονιά, τον
Νοέμβριο του 2021 πραγματοποιείται το ιδρυτικό συνέδριο της CIGRE με κύριο
αντικείμενο θέματα μεταφοράς Υψηλής Τάσης. Την εποχή εκείνη η υψηλότερη
τάση μεταφοράς στον Ευρωπαϊκό χώρο ήταν τα 110- 120kV. Οι πρώτες, λίγες τον
αριθμό, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ όμορων χωρών (εφεξής
διασυνδετικές γραμμές) είχαν κατασκευαστεί λίγα χρόνια πριν στη Δυτική Ευρώπη.
Βέβαια η ισχύς τους – λόγω και του χαμηλού επιπέδου τάσης – ήταν σχετικά μικρή.
Στη ουσία δεν αφορούσαν διασυνδέσεις μεταξύ ηλεκτρικών συστημάτων με τη
σημερινή έννοια, αλλά την εξυπηρέτηση τοπικών φορτίων εκατέρωθεν των
συνόρων όμορων χωρών.
Η έναρξη των διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας έκανε άμεσα
φανερή την ανάγκη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των ηλεκτρικών
συστημάτων. Το 1925 ιδρύθηκε η UNIPEDE (Union of Producers and Distributors of
Electrical Energy), ένας οργανισμός που απέβλεπε στην αντιμετώπιση των
σχετικών προβλημάτων και ανέπτυξε τη συνεργασία ηλεκτρικών εταιρειών από την
Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο. Στα επόμενα χρόνια η UNIPEDE επεκτάθηκε
σημαντικά και περιέλαβε σχεδόν όλες τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αν και το
πλήθος των διασυνδέσεων ήταν μικρό και ο όγκος των ανταλλαγών ηλεκτρικής
ενέργειας περιορισμένος, τα οφέλη από τη διασυνδεδεμένη λειτουργία των
ηλεκτρικών Συστημάτων έγιναν αμέσως εμφανή και ήδη από το 1929 υπήρξαν
οραματισμοί και αντίστοιχες προτάσεις για την ανάπτυξη ενός Διευρωπαϊκού
Συστήματος Μεταφοράς σε επίπεδα υπερυψηλής τάσης (400kV). Παράλληλα στην
περίοδο του μεσοπολέμου αναπτύχθηκε στις βιομηχανικές Ευρωπαϊκές χώρες
τεχνολογία για την κατασκευή Γραμμών Μεταφοράς υψηλής τάσης και στα τέλη
της δεκαετίας του 1920 κατασκευάστηκαν οι πρώτες γραμμές μεταφοράς υπό
τάση 220kV (Γερμανία).
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Ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος ανέστειλε όλες τις σχετικές δραστηριότητες,
καθώς και όλες τις αντίστοιχες διαδικασίες και προοπτικές συνεργασίας μεταξύ
των Ευρωπαϊκών χωρών.

Μετά τον Πόλεμο
Στη μεταπολεμική περίοδο και παρά τα αρχικά προβλήματα, επακόλουθα των
καταστροφών που είχαν υποστεί οι χώρες και τα συστήματα ηλεκτρισμού,
ξεκίνησε άμεσα η οικονομική και βιομηχανική ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη.
Παράλληλα, αυξήθηκε ραγδαία η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και οι ανάγκες
παραγωγής και μεταφοράς της.

Το διασυνδεμένο Σύστημα στην Δ. Ευρώπη το 1949

1

Το 1951 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (European Coal
and Steel Community - ECSC ), πρόδρομος οργάνωση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας (ΕΟΚ). Στη κοινότητα αυτή μετείχαν 6 χώρες και συγκεκριμένα το
Βέλγιο, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ιταλία, η Γαλλία και η (τότε) Δυτική
Γερμανία. Σκοπός της οργάνωσης αυτής ήταν να θέσει την παραγωγή και εμπορία
του άνθρακα και του χάλυβα, δηλαδή των δύο κύριων και απαραίτητων πρώτων
1

The History of CIGRE, pg.83, Βιβλίο ISBN 978-2-85873-166-4)

6
Πυλώνες - Tο περιοδικό της Ε.Ε. CIGRE

υλών για την ανάταξη της βιομηχανίας, υπό κοινή διαχείριση των πρώην
εμπολέμων κρατών. Η Συνθήκη υπεγράφη στις 18 Απριλίου του 1951 και τέθηκε σε
ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952. ‘Έτσι τέθηκαν τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα, πέντε χρόνια πριν την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης.
Σχεδόν ταυτόχρονα εκπρόσωποι 8 χωρών, δηλαδή των πιο πάνω 6 καθώς και της
Αυστρίας και της Ελβετίας, προχώρησαν τον Μάιο του 1951 στη συγκρότηση της
Ένωσης για το Συντονισμό της Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρισμού (Union
for the Coordination of Production and Transmission of Electricity - UCPTE).
Πρωταρχικός σκοπός της UCPTE ήταν ο συντονισμός και η συνεργασία στη
λειτουργία και εκμετάλλευση των Ηλεκτρικών Συστημάτων Παραγωγής
Μεταφοράς, συνθήκη απαραίτητη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των
διασυνδεμένων ηλεκτρικών δικτύων και των αυξημένων αναγκών μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Ευρώπη.
Κατά την ίδια περίοδο επετεύχθη αλματώδης αύξηση του επιπέδου της τάσεως
μεταφοράς στα 400(380) kV, αρχικά στη Σουηδία (1951) και στη συνέχεια - μέχρι τα
τέλη της δεκαετίας του 1950 - σε Γαλλία και Γερμανία. Στις δεκαετίες του 1950 και
του 1960 υπήρξε επίσης ραγδαία αύξηση των διασυνδετικών γραμμών μεταξύ
όμορων χωρών-μελών της UCPTE με αποτέλεσμα τη συγκρότηση ενός εκτεταμένου
ηλεκτρικού Συστήματος που λειτουργεί σύγχρονα και παράλληλα υπό συχνότητα
50Hz.
Παράλληλα με την ανάπτυξη του διασυνδεμένου Συστήματος της UCΡTE, άρχισε η
ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης υπό το
συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Κατανομής της Πράγας (Central Dispatch
Organization of the Interconnected Power System CDO/IPS) που ιδρύθηκε το
1962.

United electricity systems of the European COMECON countries. Source: Griniuk 1981, p. 53.
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Τα δύο μεγάλα αυτά Διασυνδεμένα Ηλεκτρικά Συστήματα (UCΡTE και CDO/IPS) αν
και λειτουργούσαν υπό την ίδια ονομαστική συχνότητα των 50Hz δεν ήταν μεταξύ
τους συνδεδεμένα λόγω τεχνικών ζητημάτων (διαφορετική φιλοσοφία ρύθμισης,
μεγάλης στρεφόμενης μάζας εκάστου, κ.α.), αλλά και λόγω των πολιτικών
εντάσεων κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου. 2
Παράλληλα, κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 πραγματοποιήθηκαν
σημαντικές επεκτάσεις του Συστήματος της UCΡTE προς τα νοτιοδυτικά και προς τα
νοτιοανατολικά. Το 1964 έγινε ο παραλληλισμός του Συστήματος της UCPTE με
αυτό της Ιβηρικής χερσονήσου (Ισπανία και Πορτογαλία) και δέκα χρόνια
αργότερα προς τη νότια Βαλκανική, αρχικά με τη σύνδεση του Συστήματος της
τέως Γιουγκοσλαβίας (το 1974) και στη συνέχεια και της χώρας μας, το 1977.
Επίσης σύνδεσμοι συνεχούς ρεύματος (HVDC) είχαν επιτρέψει τις ανταλλαγές
ηλεκτρικής ενέργειας με τα συστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου (1986) και με
αυτό των Σκανδιναβικών χωρών (που ήδη λειτουργούσε σύγχρονα και παράλληλα
υπό την ονομασία NORDEL από το 1963)

Η εξέλιξη του Ελληνικού Συστήματος την ίδια περίοδο (εν συντομία)
Στον Ελληνικό χώρο η σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρικού συστήματος ξεκίνησε τη
μεταπολεμική περίοδο με την ίδρυση της ΔΕΗ (το 1950) και τους πρώτους
σχεδιασμούς για την κατασκευή Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς στα πλαίσια του
πρώτου πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης. Η κατασκευή των πρώτων ΓΜ
150kV και ΥΣ ΥΤ/ΜΤ άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Στη συνέχεια και
καθώς το πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της χώρας προχωρούσε με ραγδαίους
ρυθμούς με την κατασκευή νέων υδροηλεκτρικών σταθμών στις δυτικές περιοχές
της χώρας και την ανάπτυξη της λιγνιτικής παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία,
φάνηκε από τα μέσα της δεκαετίας η ανάγκη αύξησης του επιπέδου της τάσεως
μεταφοράς ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη διακίνησης μεγάλης ισχύος από τα
κέντρα παραγωγής προς τα κέντρα κατανάλωσης, ιδίως της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης. Έγκαιρα έγινε η επιλογή του επιπέδου τάσεως των 400kV,
αποφεύγοντας έτσι το ενδιάμεσο στάδιο της ανάπτυξης συστήματος 220kV (όπως
είχε γίνει στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες) που πιθανώς θα περιόριζε την ικανότητα
μεταφοράς κατά τις επόμενες δεκαετίες. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970
άρχισε να αναπτύσσεται ένα ισχυρό Σύστημα 400kV με γραμμές μεταφοράς και
Κέντρα Υπερυψηλής Τάσεως (ΚΥΤ) σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία της χώρας.
Έτσι το 1977 έγινε δυνατή η διασύνδεση του Ελληνικού Συστήματος με αυτό της
τότε UCPTE μέσω της διασυνδετικής ΓΜ 400kV μεταξύ Θεσσαλονίκης και Dubrovo
(στην τ. Γιουγκοσλαβία).
Το 1987 γίνεται και η οργανωτική ενσωμάτων των Ηλεκτρικών Επιχειρήσεων της
Ελλάδας και της τέως Γιουγκοσλαβίας καθώς και της Ιβηρικής στην οργανωτική
δομή της UCPTE.
2

Υπήρχαν περιορισμένης έκτασης ανταλλαγές ισχύος μέσω συνδέσμων HVDC (Αυστρία) ή νησιδοποίησης
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Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου (η δεκαετία του 1990)
Το τέλος του ψυχρού πολέμου και οι σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στην
Ανατολική Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές της δεκαετίας
του 1990, σηματοδότησαν την επέκταση των διασυνδέσεων του Συστήματος της
UCPTE προς ανατολάς με τη σύνδεση σε παράλληλη και σύγχρονη λειτουργία των
συστημάτων της τ. Ανατ. Γερμανίας και των χωρών της κεντρικής Ευρώπης που
συγκροτούσαν από το 1992 το σύστημα της CENTREL (με συμμετοχή της Πολωνίας,
της Ουγγαρίας, της Τσεχίας και της Σλοβακίας).
Την ίδια χρονική περίοδο που πολιτικά γεγονότα επέτρεψαν την επέκταση του
διασυνδεμένου Συστήματος προς τα ανατολικά, ο πόλεμος στην τ. Γιουγκοσλαβία
οδήγησε σε οπισθοδρόμηση. Το φθινόπωρο του 1991 με την καταστροφή των ΚΥΤ
400kV στο Ernestinovo και Konjsko (σε Κροατία και Βοσνία Ερζεγοβίνη αντίστοιχα),
το νότιο τμήμα του ηλεκτρικού δικτύου της Βαλκανικής - συμπεριλαμβανομένης
και της χώρας μας - διαχωρίζεται από το Σύστημα της UCPTE.
Διαμορφώνεται έτσι η ονομασθείσα «Δεύτερη Σύγχρονη Ζώνη UCPTE» που
περιλάμβανε τα Συστήματα της νότιας Βαλκανικής και της χώρας μας ενώ η
λεγόμενη «Πρώτη Συγχρονισμένη Ζώνη UCPTE» περιλάμβανε τα Συστήματα της
Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Όσον αφορά τη «Δεύτερη Ζώνη», η περίοδος
εκείνη χαρακτηρίστηκε από σημαντικά διαστήματα μεγάλων αποκλίσεων
συχνότητας και ολίσθησης (ηλεκτρικού) χρόνου αρκετών λεπτών, ιδίως κατά τους
χειμερινούς μήνες λόγω ελλειμματικού ισοζυγίου παραγωγής – φορτίου στη
μαστιζόμενη από τον πόλεμο τ. Γιουγκοσλαβία. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε
για περίπου μία δεκαετία.
Μια σημαντική εξέλιξη στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ήταν η πόντιση καλωδίων
400kV (AC) στο στενό του Γιβραλτάρ μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκο και η σύνδεση
των Συστημάτων των χωρών της MAGREB μέχρι και την Τυνησία.

Ο 21ος αιώνας και το άνοιγμα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Το τέλος της δεκαετίας του ‘90 είναι περίοδος- σταθμός για τον τομέα της
Ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προώθηση της Ενιαίας Αγοράς
ηλεκτρικής Ενέργειας και τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων (unbundling)
Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Εμπορίας ηλ. ενέργειας, στις μέχρι τότε
καθετοποιημένες Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού. Δημιουργούνται οι Διαχειριστές
Συστημάτων Μεταφοράς- ΔΣΜ (Transmission System Operators-TSOs) οι οποίοι
έχουν την ευθύνη λειτουργίας και ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς. Έτσι, το
1999 τα θέματα Παραγωγής παύουν να αποτελούν αντικείμενο των
δραστηριοτήτων της UCPTE η οποία «χάνει» το Ρ (Production) από το ακρωνύμιό
9
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της και μετονομάζεται σε UCTE (Union for the Coordination of Transmission of
Electricity). Στην UCTE συμμετέχουν πλέον μόνο οι ΔΣΜ.
Την ίδια περίοδο, το 1999, έχουμε την ίδρυση του ETSO (European Transmission
System Operators) που δημιουργείται από τους ΔΣΜ – μέλη της UCTE καθώς και
τους ΔΣΜ αντίστοιχων οργανισμών: ATSOI (Ιρλανδία), NORDEL (Σκανδιναβική
χερσόνησος) και UKTSOI (Ηνωμένο Βασίλειο). Ο ETSO καλύπτει έτσι το σύνολο
των χωρών της ΕΕ που καλούνται να εφαρμόζουν ενιαίους κανόνες σε θέματα
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο νέος αυτός οργανισμός καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα της Αγοράς
ηλεκτρισμού. Αρχικά τα θέματα αιχμής ήταν ο τρόπος ανταμοιβής των Συστημάτων
που υφίστανται διελεύσεις ηλεκτρικής ενέργειας για ανταλλαγές τρίτων και η
διαχείριση και δημοπράτηση της χωρητικότητας των διασυνδέσεων. Η UCTE που
δραστηριοποιείται την περίοδο αυτή παράλληλα με τον ETSO, ασχολείται πλέον
κυρίως με τεχνικά θέματα όπως η λειτουργική ασφάλεια του συστήματος, η
ανάπτυξη κοινών ή εναρμονισμένων πρακτικών λειτουργίας, ο υπολογισμός της
μεταφορικής ικανότητας των διασυνδέσεων και συναφή θέματα.

η

η

Η 2 και η 1 σύγχρονη ζώνη πριν την επανένωση

3

3

Power engineering international, Reconnecting Europe January 1, 2005Petra Reinhardt and Cadric Carnal, ABB and Walter
Sattinger, ETRANS, Switzerland
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Σημαντική προτεραιότητα για την UCTE κατά την περίοδο αυτή (αρχές της
δεκαετίας του 2000), είναι αφενός η επανασύνδεση της «Δεύτερης» Σύγχρονης
Ζώνης με το υπόλοιπο Σύστημα της UCTE, καθώς και η σύνδεση δύο ακόμη
Συστημάτων στη Βαλκανική αυτών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Και οι δύο
αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται σχεδόν ταυτόχρονα μέχρι το 2004. Το 2002
ολοκληρώνεται επίσης η πολύ σημαντική διασύνδεση 400kV HVDC μεταξύ Ελλάδας
και Ιταλίας που τίθεται σε εμπορική εκμετάλλευση περί τα τέλη του έτους.
Παράλληλα ξεκινούν οι διαδικασίες και οι απαραίτητες μελέτες για την σύνδεση
του ηλεκτρικού Συστήματος της Τουρκίας (TEIAS) με αυτό της UCTE. Το θέμα θα
απασχολήσει επί μία δεκαετία κοινές ομάδες εργασίας UCTE-TEIAS λόγω
ιδιαιτεροτήτων του Συστήματος της γειτονικής χώρας και θεμάτων ταλαντώσεων
ηλεκτρικής ισχύος χαμηλής συχνότητας που αναμένονταν μετά τη σύνδεση. Την
ίδια περίοδο επιχειρήθηκε η επέκταση του συστήματος της MAGREB στην βόρεια
Αφρική προς ανατολάς, χωρίς όμως επιτυχία. Η κύρια αιτία της αποτυχίας ήταν η
εμφάνιση ταλαντώσεων ισχύος χαμηλής συχνότητας, ανάλογες με αυτές που είχαν
ανιχνευθεί, και αντιμετωπιστεί, από τις μελέτες σύνδεσης του Τουρκικού
συστήματος.
Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα είναι περίοδος έντονης και σημαντικής
ανάπτυξης των εμπορικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμογής νέων
κανονισμών και οδηγιών αλλά και τεχνικών προκλήσεων μετά από σημαντικά
συμβάντα διαταραχών στο διασυνδεμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα. Τα σημαντικότερα
από αυτά ήταν το blackout στην Ιταλία τον Σεπτέμβριο του 2003 και η εξαιρετικά
μεγάλη διαταραχή που προκλήθηκε στη Γερμανία τον Νοέμβριο του 2006 που
οδήγησε σε διαχωρισμό του ενιαίου Ευρωπαϊκού Συστήματος σε τρία τμήματα και
σημαντική απώλεια φορτίου στο Δυτικό τμήμα.

Η δεύτερη δεκαετία του 21ου Αιώνα και η ανάπτυξη της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Αγοράς Ηλεκτρισμού και οι νέες τεχνικές προκλήσεις
Η αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα των
διελεύσεων μέσω τρίτων χωρών, η ανάπτυξη των ΑΠΕ και η ανάγκη αντιμετώπισης
των τρεχόντων και διαφαινόμενων τεχνικών προκλήσεων, απαιτούν καλύτερο
συντονισμό των δραστηριοτήτων των Διαχειριστών Μεταφοράς στον Ευρωπαϊκό
χώρο. Έτσι, στο τέλος του 2008 αρχές του 2009, σε συνέχεια σχετικής Οδηγίας της
ΕΕ ιδρύεται ο ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators –
Electricity) που ενσωματώνει τις δραστηριότητες των μέχρι τότε οργανισμών UCTE
και ETSO και όλων των συμμετεχόντων μέχρι τότε σε αυτούς οργανώσεων.
Από τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των διασυνδέσεων μεταξύ ηλεκτρικών
Συστημάτων έγινε φανερή η ανάγκη θέσπισης κοινών κανόνων και στενής
συνεργασίας μεταξύ των Διαχειριστών και ιδιαίτερα μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η υλοποίηση των πρώτων σημαντικών,
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Πυλώνες - Tο περιοδικό της Ε.Ε. CIGRE

διασυνδέσεων και ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ χωρών συμπίπτει,
όπως προαναφέρθηκε, με το έτος ίδρυσης της CIGRE που αποτέλεσε ένα πρώτο
βήμα επικοινωνίας μεταξύ των μηχανικών των Συστημάτων της εποχής. Οι ανάγκες
συνεργασίας στους τομείς
ανάπτυξης παραγωγής και μεταφοράς μεταξύ
γειτονικών χωρών οδηγεί νωρίς, από το 1925, στην ίδρυση της UNIPEDE.
Στην εξηκονταετή περίοδο από τα μέσα του 20ου μέχρι τη πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα, το Διασυνδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της Ευρώπης κάλυψε σχεδόν
ολόκληρη την ήπειρο, από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τα Ανατολικά Βαλκάνια
και την Ελλάδα με επέκταση από εκεί προς Τουρκία και από τη βόρεια Ευρώπη
μέχρι τις χώρες της νότιας Ευρώπης με επεκτάσεις (μέσω της Ισπανίας) έως τη
βόρεια Αφρική. Είναι το μεγαλύτερο, σε παράλληλη και σύγχρονη λειτουργία
ηλεκτρικό σύστημα στο κόσμο με εγκατεστημένη ισχύ της τάξεως των 1000GW.
Το παραλληλισμένο αυτό Σύστημα εμπλέκει 29 χώρες (25 στην Ευρωπαϊκή ήπειρο)
με τις αντίστοιχες εταιρείες Μεταφοράς (ΔΣΜ) και Κέντρα Ελέγχου με περαιτέρω
διασυνδέσεις Συνεχούς Ρεύματος προς τη Σκανδιναβική χερσόνησο καθώς και το
Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία. Ο συντονισμός και η συνεργασία μεταξύ των
συνδεδεμένων Συστημάτων σε ένα τόσο εκτεταμένο πολυεθνικό και σύνθετο
δίκτυο είναι απαραίτητος. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο συντονισμός
αυτός έγινε, και μάλιστα εξαιρετικά επιτυχημένα, αποκεντρωμένα και πρακτικά σε
εθελοντική βάση. Για παράδειγμα ουδέποτε υπήρξε, ιδίως στο Δυτικό Σύστημα
υπό την αιγίδα της UCTE/UCPTE, ένα «υπερεθνικό» Κέντρο Κατανομής Φορτίου
που να συντονίζει τα Κέντρα Ελέγχου των συνδεδεμένων συστημάτων.

To Ευρωπαϊκό Διασυνδεμένο Σύστημα (σε σκούρο μπλε η πρώην UCTE)

Τα θέματα που αφορούσαν τις διασυνδέσεις, τις ανταλλαγές ενέργειας και τις
διελεύσεις, την ενεργειακή λογιστική, τις αποκλίσεις κ.λπ.. αντιμετωπίζονταν –
12
Πυλώνες - Tο περιοδικό της Ε.Ε. CIGRE

συνήθως διμερώς - από τα Εθνικά Κέντρα Κατανομής σε συνεργασία μεταξύ τους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η UCTE/UCPTE λειτούργησε αποτελεσματικά χωρίς
μόνιμο τακτικό προσωπικό από την ίδρυσή της έως την ενσωμάτωσή της στον
ENTSO-E. Φυσικά υπήρξε ανάγκη για την εφαρμογή κοινών και κοινά
διαμορφωμένων κανόνων για την ασφάλεια λειτουργίας του διασυνδεμένου
Συστήματος σε μια σειρά από τεχνικά θέματα όπως:





Ρύθμιση συχνότητας (πρωτεύουσα και δευτερεύουσα)
Τήρηση προγραμμάτων ανταλλαγών
Διευθέτηση Αποκλίσεων ανταλλαγών
Συνεργασία προστασίας και προγραμμάτων συντήρησης διασυνδέσεων,
κ.α.

Το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από το 2000 και μετά επέτρεψε
προφανώς, όπως ήταν και η επιδίωξη, την μεγάλη αύξηση των εμπορικών
ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και συνακόλουθα διακίνηση ισχύος μέσω
δικτύων τρίτων, αύξηση των προβλημάτων “συμφόρησης” (congestion) στα
εμπλεκόμενα δίκτυα και εν τέλει σε ορισμένες κρίσιμες διαταραχές με
“διευρωπαϊκές” επιπτώσεις. Στα πλαίσια αυτά και με βάση τις σχετικές
Ευρωπαϊκές οδηγίες, η ίδρυση του ENTSO-E οδήγησε σε ένα πλέον ευρύ και
ολοκληρωμένο οργανισμό με εταιρική συγκρότηση που διαθέτει μόνιμο τακτικό
προσωπικό (γραμματεία) και συντονίζει τις δραστηριότητες των επιμέρους
Διαχειριστών Συστημάτων που τον συνιστούν και συμμετέχουν στη διοίκηση και
στον προϋπολογισμό του. Οι στόχοι του ENTSO- Ε, όπως φαίνεται και στο
καταστατικό του, είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του
διασυνδεμένου Πανευρωπαϊκού Συστήματος, η βελτιστοποίηση της λειτουργίας
του και η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού.
Υπό την αιγίδα του ENTSO-E λειτουργεί πλήθος επιτροπών, ομάδων εργασίας και
ομάδων μελέτης εμπειρογνωμόνων (στις οποίες μετέχουν στελέχη των
Διαχειριστών Συστημάτων μελών του ENTSO-E ) οι οποίες:






Αναπτύσσουν Κώδικες και Κανονισμούς για την ασφαλή λειτουργία του
Συστήματος και της Αγοράς και την ενσωμάτωση νέων εναλλακτικών μορφών
ενέργειας
Αξιολογούν την ενεργειακή επάρκεια του Συστήματος σε μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα
Διαμορφώνουν τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό ανάπτυξης σε διευρωπαϊκό
επίπεδο.
Συντονίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη
Διαμορφώνουν μεθόδους και εργαλεία για την ασφαλή πρόσβαση σε κοινά
δεδομένα (data sharing) των συμμετεχόντων στην αγορά

Είναι πλέον σαφές σε όλους ότι οι στόχοι της ολοκλήρωσης της ενιαίας εσωτερικής
αγοράς ηλεκτρισμού και της «απανθρακοποίησης» του τομέα (ιδίως μέσω της
εκτεταμένης ανάπτυξης/χρήσης ΑΠΕ) απαιτεί την ανάπτυξη ενός συστήματος
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μεταφοράς χωρίς περιορισμούς και σημεία συμφόρησης, σαν μια “χάλκινη πλάκα”
(copper plate) να καλύπτει όλον τον Ευρωπαϊκό χώρο. Ο στόχος αυτός είναι βέβαια
ιδιαίτερα δύσκολο (έως αδύνατο) να επιτευχθεί στο ορατό μέλλον. Στην
κατεύθυνση αυτή γίνονται όμως πολύ σημαντικά και συντονισμένα βήματα:
αναπτύσσεται και δημοσιεύεται ανά διετία ένα κοινό Δεκαετές Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Δικτύου (Ten-Year Network Development Plan – TYNDP) με συνεργασία
όλων των Διαχειριστών τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η
διαδικασία έκδοσης του TYNDP περιλαμβάνει τόσο μελέτες αγοράς όσο και
αναλυτικές και λεπτομερείς αναλύσεις ασφάλειας δικτύου. Μια άλλη σημαντική
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από την δεκαετία του 2000 με την υποστήριξη της
ΕΕ, αφορά το όραμα για την κατασκευή ενός δικτύου υπερυψηλής τάσης που θα
καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ευρωπαϊκής ηπείρου και θα
επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση πολύ μεγάλων ποσοτήτων ηλ. ενέργειας από
οποιοδήποτε σε οπουδήποτε σημείο της ηπείρου (ίσως και της Β. Αφρικής) χωρίς
κανένα περιορισμό δικτύου. Το όραμα αυτό μελετάται στα πλαίσια του
προγράμματος Supergrid.
Πέραν όμως από τον συντονισμό που επιτυγχάνεται με τις πιο πάνω
δραστηριότητες, μετά το άνοιγμα της αγοράς και την ραγδαία αύξηση των
εμπορικών συναλλαγών και της διακίνησης ηλεκτρικής ενέργειας φάνηκε η ανάγκη
για τον περαιτέρω συντονισμό των δραστηριοτήτων των διαχειριστών και ιδίως
των Κέντρων Ελέγχου σε βραχυπρόθεσμο και πολλές φορές σε άμεσο χρονικό
ορίζοντα, κοντά στον πραγματικό χρόνο. Η διακίνηση ισχύος μέσω κυκλωμάτων
τρίτων, ροές βρόχου (loop flows), έκτακτες διαταραχές και άλλα συμβάντα
μπορούν να διαταράξουν την ασφάλεια συστημάτων που είναι σε άμεση ή και
έμμεση γειτνίαση και να οδηγήσουν σε ευρύτατες υπερεθνικές διαταραχές.
Οι λόγοι αυτοί
οδήγησαν τον ENTSO-E να προωθήσει την ανάπτυξη
Περιφερειακών Κέντρων Συντονισμού (Regional Security Coordinators - RSCs). Τα
περιφερειακά αυτά Κέντρα έχουν αποστολή να επικουρούν τους ΔΣΜ και να
διευκολύνουν και να αναπτύσσουν την συνεχή συνεργασία μεταξύ γειτονικών
συστημάτων σε περιφερειακό επίπεδο γεωγραφικά και σε βραχυπρόθεσμο και
μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (από μία ώρα μπροστά έως ένα έτος). Είναι
ευέλικτοι οργανισμοί που παρέχουν υπηρεσίες στους μετέχοντες Διαχειριστές σε
κάθε περιοχή οι οποίοι καλύπτουν και τις σχετικές λειτουργικές τους δαπάνες. Ο
ρόλος τους είναι συμβουλευτικός και προβαίνουν σε συστάσεις προς τους
εμπλεκόμενους Διαχειριστές.
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ENTSO-E RSCs (https://www.entsoe.eu/regions/)

Κλείνοντας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάπτυξη των διασυνδέσεων μεταξύ
των ηλεκτρικών Συστημάτων της Ευρώπης, που έχει οδηγήσει σήμερα στο
μεγαλύτερο συγχρονισμένο και σε παράλληλη λειτουργία δίκτυο στο κόσμο,
διαρκώς απαιτούσε και απαιτεί την αύξηση των διεπαφών μεταξύ των
Διαχειριστών και στην ολοένα και μεγαλύτερη συνεργασία και ανταλλαγή
δεδομένων και άμεσης πληροφόρησης μεταξύ των Εθνικών Κέντρων Ελέγχου.
Μέχρι πρόσφατα, η ηλεκτρική ισχύς έρεε σε συγκεκριμένη κατεύθυνση: από τις
μονάδες παραγωγής μέσω του δικτύου μεταφοράς υψηλής τάσης προς τα δίκτυα
μέσης και χαμηλής τάσης και τον τελικό καταναλωτή. Τα μεγάλα κέντρα
παραγωγής, όπου ήταν διαθέσιμοι οι φυσικοί πόροι, ήταν συνήθως μακριά από τις
αστικές και βιομηχανικές περιοχές, γεγονός που απαιτούσε μεγάλου μήκους
Γραμμές Μεταφοράς υψηλής τάσης. Σήμερα η κατάσταση έχει ήδη αλλάξει και στο
μέλλον αναμένεται να διαφοροποιηθεί ακόμη περισσότερο. Η παραγωγή από ΑΠΕ
είναι σε μεγάλο βαθμό διεσπαρμένη τόσο σε επίπεδο Μέσης όσο και Χαμηλής
τάσης. Σήμερα στον ελληνικό χώρο η παραγωγή που είναι εγκατεστημένη στα
δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης είναι σχεδόν 20% και αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά τα αμέσως επόμενα χρόνια. Στο παρελθόν η μέτρηση των εγχύσεων στο
Σύστημα Μεταφοράς αρκούσε για να εκτιμηθεί με ακρίβεια η ζήτηση σε
πραγματικό χρόνο. Ακόμη και αυτή η απλή, αλλά απαραίτητη για τη καλή
λειτουργία του Συστήματος, διαδικασία δεν είναι πιά δυνατή χωρίς μια αξιόπιστη
εκτίμηση της παραγωγής σε επίπεδο Διαχειριστών Διανομής. Επίσης σε χρονικές
στιγμές παρατηρούνται εγχύσεις ισχύος σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ που στο παρελθόν
αφορούσαν αποκλειστικά παθητικά φορτία. Η αύξηση της διεσπαρμένης
παραγωγής στα δίκτυα διανομής οδηγεί στην ανάγκη μεγαλύτερης, από ότι στο
παρελθόν, επικοινωνίας μεταξύ των Διαχειριστών Μεταφοράς και Διανομής και
των αντίστοιχων Κέντρων Ελέγχων. Το ζήτημα αυτό αποτελεί ένα από τα
κρισιμότερα και πλέον επείγοντα θέματα που καλούνται να διευθετήσουν οι
Διαχειριστές Μεταφοράς και Διανομής την παρούσα περίοδο.
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Ο Ρόλος των Διαχειριστών στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρισμού
και ο Περιφερειακός Συντονιστής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
των Γ. Καμπούρη, Γ. Χριστοφορίδη και Σ. Κρομλίδη
Εισαγωγή
Ο εικοστός πρώτος αιώνας βρίσκει τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στον
αναπτυγμένο κόσμο και ειδικότερα στην Ευρώπη, σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και
σε διαδικασίες μετασχηματισμού ευρείας κλίμακας. Οι εξελίξεις που έχουν
δρομολογηθεί σε συνδυασμό με τους στόχους που έχουν τεθεί οδηγούν σε
σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής που
αφορούν τόσο τη λειτουργία όσο και τη διαχείριση. Οι μεταρρυθμίσεις οδηγούνται
από δύο καίριους πολιτικούς στόχους: την απo-ανθρακοποίηση του τομέα και την
εισαγωγή ανταγωνισμού μέσω ανοικτών αγορών. Ήδη από τη δεκαετία του 1990,
άρχισαν να τίθενται και έκτοτε να επικαιροποιούνται οι δεσμευτικοί στόχοι για
μείωση εκπομπών ρύπων.
Η απoανθρακοποίηση, δηλαδή η διαρκής μείωση έως μηδενισμού της συμμετοχής
των ορυκτών καυσίμων (στερεών, υγρών και αερίων) στην ηλεκτροπαραγωγή,
επιχειρείται ως συμβολή στην προσπάθεια μετριασμού των συνεπειών της
διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής. Τις τελευταίες δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) ηγείται παγκοσμίως της προσπάθειας μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου. Ο στόχος της από-ανθρακοποίησης μεταφράζεται σε επί μέρους
στόχους για αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και
εξοικονόμηση ενέργειας με παράλληλη αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
Είναι πλέον σαφές ότι οι ΑΠΕ θα κυριαρχήσουν στο ενεργειακό ισοζύγιο της
ηλεκτροπαραγωγής στα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας παράλληλα στη δραστική
αύξηση της συμμετοχής εγχώριων πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης.
Στη διαδικασία από-ανθρακοποίησης το φυσικό αέριο έχει επιλεγεί ως το
μεταβατικό καύσιμο (λόγω των μειωμένων εκπομπών σε σχέση με τα υπόλοιπα
ορυκτά καύσιμα).
Τα Αιολικά Πάρκα (Α/Π) και οι φωτοβολταϊκοί (Φ/Β) σταθμοί αναμένεται να
συνεισφέρουν το μεγαλύτερο ποσοστό σε νέα ισχύ παραγωγής. Tο 2020, στις
χώρες της ΕΕ ήταν εγκατεστημένοι σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 570 GW
(220 GW A/Π, 200 GW υδροηλεκτρικοί σταθμοί και 150 GW Φ/Β). Με βάση τους
στόχους που έχουν τεθεί, οι ΑΠΕ αναμένεται να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος
στο μελλοντικό ενεργειακό ισοζύγιο της Ευρώπης και πρέπει να ενσωματωθούν
ταχύτατα στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, από τη δεκαετία του 1990 έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαχωρισμού
(unbundling) των δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής στις τέως
καθετοποιημένες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού που αποσκοπεί στη δημιουργία
ανταγωνισμού, προσδοκώντας τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. Η
ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης αυτής στοχεύει στη δημιουργία μιας ενιαίας
εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού στην ΕΕ, στην οποία θα συμμετέχουν ισότιμα όλοι
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οι παραγωγοί και καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Στην ενιαία
Ευρωπαϊκή αγορά, οι επιμέρους αγορές θα είναι συζευγμένες έτσι ώστε η
ζητούμενη ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις γεννήτριες με το χαμηλότερο
κόστος ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση. Είναι φανερό ότι η δημιουργία
μιας ενιαίας Πανευρωπαϊκής αγοράς έχει ως προαπαιτούμενο την ευρεία
ανάπτυξη διασυνδέσεων μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε.
έχει θέσει στόχους όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών της ΕΕ.
Βεβαίως, η ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφοράς που θα επιτρέπει τη διακίνηση
οιωνδήποτε ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σημείων
χωρίς περιορισμούς, είναι ένας μείζων στόχος που απαιτεί σημαντικούς πόρους
και πολύ χρόνο έως ότου επιτευχθεί. Στην κατεύθυνση αυτή δημοσιεύεται ανά
διετία ένα κοινό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου (Ten-Year Network
Development Plan – TYNDP) με συνεργασία όλων των Διαχειριστών της Ε.Ε. τόσο
σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης των
δικτύων μεταφοράς και ιδιαίτερα των διασυνδέσεων, λόγω της περιορισμένης
ικανότητας μεταφοράς μεταξύ των χωρών, υφίστανται πολλά σημεία συμφόρησης
(congestion) στο Ευρωπαϊκό σύστημα με αποτέλεσμα η διαθέσιμη ικανότητα
μεταφοράς μέσω των διασυνδέσεων να αποκτά χαρακτηριστικά «σπάνιου πόρου».
Κατά συνέπεια, η βέλτιστη χρήση των διασυνδέσεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα
για την εύρυθμη και οικονομική λειτουργία του συστήματος.
Το ευμετάβλητο της παραγωγής λόγω του στοχαστικού χαρακτήρα των ΑΠΕ αλλά
και η μεγάλη αύξηση των εμπορικών ανταλλαγών με τη διακίνηση ισχύος μέσω
δικτύων τρίτων, οδηγεί αναπόφευκτα σε συχνές και απότομες μεταβολές στις
συνθήκες λειτουργίας των Συστημάτων, θέτοντας νέες τεχνικές προκλήσεις για
τους Διαχειριστές, όσον αφορά την ασφάλεια λειτουργίας. Ορισμένες κρίσιμες
διαταραχές μπορεί να έχουν διευρωπαϊκές επιπτώσεις, όπως έχει διαπιστωθεί τις
τελευταίες δεκαετίες. Καθώς η αλληλεξάρτηση των δικτύων μεταφοράς αυξάνει, η
αντιμετώπιση των τεχνικών προκλήσεων απαιτεί την στενότερη και πιο
συστηματική συνεργασία μεταξύ των Διαχειριστών προκειμένου να διατηρήσουν
τα σημερινά χαρακτηριστικά ποιότητας (ασφάλεια συστημάτων, αδιάλειπτη
τροφοδοσία καταναλωτών και ποιότητα ισχύος). Η διαχείριση της συμφόρησης, η
ασφάλεια λειτουργίας, η εξισορρόπηση παραγωγής-φορτίου και η διαχείριση των
διασυνδέσεων, αποτελούν τα κύρια ζητήματα για τους Διαχειριστές στο νέο
περιβάλλον.

Από τις καθετοποιημένες επιχειρήσεις στις αγορές
ηλεκτρισμού
Κανονισμοί και Οδηγίες
Όπως προαναφέρθηκε, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στη συντριπτική
πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ λειτουργούσαν καθετοποιημένες επιχειρήσεις
ηλεκτρισμού που αποτελούσαν στην ουσία εθνικά μονοπώλια. Έκτοτε, η ΕΕ και τα
κράτη-μέλη αποφάσισαν το σταδιακό άνοιγμα των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου στον ανταγωνισμό. Η ενσωμάτωση των αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων που απαιτούν οι νέες συνθήκες, έγινε σταδιακά μέσω Οδηγιών
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(Directives) και υποχρεωτικών Κανονισμών (Regulations) που εκδίδονται και
ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ και ενσωματώνονται σταδιακά στο εθνικό δίκαιο των
κρατών μελών. Κομβικά σημεία στη διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου στην
ΕΕ είναι τα πακέτα ενεργειακής πολιτικής (energy packages):
Το πρώτο πακέτο πολιτικής υιοθετήθηκε το 1996 και έθεσε τις κατευθυντήριες
γραμμές για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ επέβαλε
υποχρεωτικά τo λογιστικό διαχωρισμό (unbundling) των οντοτήτων που
διαχειρίζονται τα συστήματα μεταφοράς (Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς)
από τις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.
Το δεύτερο πακέτο υιοθετήθηκε το 2003. Ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις συνθήκες
πρόσβασης στα δίκτυα, τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, δίνει
το δικαίωμα σε όλους τους καταναλωτές να επιλέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή
τους και επιβάλλει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό των Διαχειριστών από τις
επιχειρήσεις ηλεκτρισμού. Παράλληλα, επέβαλε στα κράτη-μέλη τη δημιουργία
ανεξάρτητων Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (National Regulatory
Authorities-NRAs).
Το τρίτο πακέτο, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2009 και ισχύει έως σήμερα,
ενισχύει και εξειδικεύει το πλαίσιο λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Ιδρύθηκε
ο Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (Agency for the
Cooperation of Energy Regulators – ACER) με αναβαθμισμένο ρόλο και κύρια
αρμοδιότητα την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των Ρυθμιστικών Αρχών από τις
εθνικές κυβερνήσεις και το συντονισμό της δράσης τους για την εφαρμογή των
θεσμικών μεταρρυθμίσεων για τη δημιουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.

Πανευρωπαϊκά Δίκτυα Διαχειριστών
Για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο
δημιουργήθηκαν δύο πανευρωπαϊκά δίκτυα Διαχειριστών ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου με τις επωνυμίες ENTSO-E (European Network of Transmission
System Operators-Electricity) και ENTSOG (European Network of Transmission
System Operators-Gas) αντίστοιχα. Ο ENTSO-E είναι σε πλήρη λειτουργία από τον
Ιούλιο του 2009. Σε αυτόν συμμετέχουν 42 Διαχειριστές από 35 χώρες της
Ευρώπης. Αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό Διαχειριστών παγκοσμίως καθώς:







Τα μέλη του εξυπηρετούν περίπου 530 εκατομμύρια καταναλωτές
Το μήκος των δικτύων υψηλής τάσης που διαχειρίζεται είναι της τάξης των
500,000 km
Η εγκατεστημένη ικανότητα παραγωγής ξεπερνά τα 1200 GW
Η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ξεπερνά τις 36400 TWh
Η ετήσια αιχμή φορτίου αγγίζει τα 590 GW
Ο όγκος διασυνοριακού εμπορίου ενέργειας ξεπερνά τις 440 TWh/έτος

Ο ENTSO-E αντικατέστησε και συμπεριέλαβε όλους τους παλαιότερους
αντίστοιχους οργανισμούς στην Ευρώπη (UCTE, ETSO, NORDEL, UKTSOA, ATSOI,
BALTSO - βλ. Σχήμα 1). Περιλαμβάνει σύγχρονες ζώνες λειτουργίας (Ηπειρωτική
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Ευρώπη, Σκανδιναβία, Βαλτικές Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία) και
δομείται σε 4 Επιτροπές (που αφορούν Ανάπτυξη Δικτύων, Λειτουργία, Αγορές,
Έρευνα & Ανάπτυξη) υπό την επίβλεψη των οποίων λειτουργούν περισσότερες από
50 Ομάδες Εργασίας. Οι οργανισμοί ENTSO-E και ENTSO-G συνεργάζονται στενά
κυρίως σε θέματα προγραμματισμού ανάπτυξης (planning) με διαρκώς
αυξανόμενες συνέργειες.
Στα πλαίσια του 3ου πακέτου εκδόθηκαν σημαντικοί Κανονισμοί, όπως αυτοί που
αφορούν την κατανομή της ικανότητας μεταφοράς (δυναμικότητας) στις
διασυνδέσεις και τη διαχείριση της συμφόρησης (Capacity Allocation & Congestion
Management-CACM), την κατανομή δυναμικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα
(Forward Capacity Allocation-FCA), τις κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία
του συστήματος μεταφοράς (System Operation Guide Lines-SOGL) και την
εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (Electricity Balancing Guide Lines-EBGL). Οι
Κανονισμοί αυτοί αναδεικνύουν τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αγορά
και τη λειτουργία του Συστήματος στη νέα εποχή της ενοποιημένης αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχήμα 1: Οι 5 σύγχρονες ζώνες του ENTSO-E

Το 3ο πακέτο οδήγησε στην ανάπτυξη και σταδιακή υιοθέτηση από όλους τους
Διαχειριστές κοινών Πανευρωπαϊκών Κωδίκων Δικτύου (Network Codes) υπό τον
συντονισμό του ENTSO-E. Οι κοινοί Κώδικες ενσωματώνουν την εμπειρία και
τεχνογνωσία των Διαχειριστών και διαπραγματεύονται κυρίως τεχνικά θέματα.
Τον Ιούνιο του 2019 ανακοινώθηκε η επόμενη δέσμη ρυθμίσεων με τον τίτλο
“Πακέτο για καθαρή ενέργεια (Clean Energy Package - CEP)” το οποίο συζητείται σε
επόμενη ενότητα.
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Η Δομή της Εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρισμού
Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί τη σύζευξη
των αγορών (market coupling) των κρατών μελών ώστε να αυξηθεί το μέγεθος και
η ρευστότητα της αγοράς και να ενταθεί ο ανταγωνισμός. Πρόδηλα, η σύζευξη των
αγορών απαιτεί κοινούς κανόνες για τη λειτουργίας τους. Στην κατεύθυνση αυτή
έχει διαμορφωθεί ένα μοντέλο αγοράς κοινό για όλες τις χώρες της ΕΕ με την
ονομασία μοντέλο-στόχος (target-model), το οποίο προβλέπει τη λειτουργία
Προημερήσιων (Day-ahead) και Ενδοημερήσιων (Intra-day) αγορών ηλεκτρικής
ενέργειας αλλά και τη λειτουργία μιας αγοράς Εξισορρόπησης (Balancing Market)
που εξυπηρετεί τις ανάγκες των Διαχειριστών για τη διατήρηση της ασφάλειας
λειτουργίας.
Οι αγορές δύο ή περισσότερων περιοχών είναι συζευγμένες, όταν για την
εξυπηρέτηση των φορτίων τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιεσδήποτε
μονάδες παραγωγής που είναι εγκατεστημένες σε αυτές στη βάση ενός κοινού
μοντέλου αγοράς. Όταν δεν υπάρχουν περιορισμοί μεταφοράς στις διασυνδετικές
γραμμές μεταξύ περιοχών, οι αντίστοιχες αγορές είναι πλήρως συζευγμένες και
προσδιορίζουν κοινή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνήθως όμως υφίστανται
περιορισμοί στη διαθέσιμη ικανότητα μεταφοράς των διασυνδέσεων με
αποτέλεσμα την εμφάνιση συμφόρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αγορές είναι
μερικώς συζευγμένες.
Για την αντιμετώπιση και διαχείριση της περιορισμένης δυναμικότητας των
διασυνδέσεων, έχει υιοθετηθεί η έννοια των Ζωνών Προσφορών (Bidding Zones).
Ως Ζώνες Προσφορών ορίζονται γεωγραφικές περιοχές εντός των οποίων δεν
υφίστανται συστηματικοί και μόνιμοι περιορισμοί στη μεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας και η αγορά ή πώληση ενέργειας δεν απαιτεί την εν των προτέρων
δέσμευση μεταφορικής ικανότητας εντός της Ζώνης. Είναι εμφανές ότι οι αγορές
εντός μιας Ζώνης Προσφορών είναι πλήρως συζευγμένες. Οι Ζώνες προσφορών
συνδέονται μεταξύ τους μέσω διασυνδετικών γραμμών στις οποίες κατά κανόνα
εμφανίζεται συμφόρηση.
Οι Ζώνες Προσφορών δεν είναι ταυτόσημες με τις Περιοχές Ελέγχου (Control
Areas) που αφορούν συνήθως μία χώρα. Δύο ή περισσότερες Περιοχές Ελέγχου
μπορεί να αποτελούν μία ενιαία ζώνη προσφορών ενώ είναι ενδεχόμενο μια
Περιοχή Ελέγχου να περιέχει περισσότερες από μια Ζώνες Προσφορών, λόγω
συμφόρησης στο εσωτερικό της δίκτυο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιταλία
η οποία περιλαμβάνει επτά Ζώνες Προσφορών.
Η διαδικασία σύζευξης των αγορών ξεκίνησε σταδιακά: την περίοδο 1993-2000
έγινε η σύζευξη των αγορών των Σκανδιναβικών χωρών (NORDIC Electricity
Market). Από το 2010 άρχισε η σταδιακή σύζευξη των αγορών της ηπειρωτικής
Ευρώπης καθώς και αυτών του Ην. Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Οι συζευγμένες
αγορές επιλύονται από κοινού με βάση ένα πανευρωπαϊκό αλγόριθμο (Euphemia)
λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη δυναμικότητα στις διασυνδέσεις. Στην
Ευρωπαϊκή ήπειρο, η σύζευξη των προ-ημερήσιων αγορών έχει πρακτικά
ολοκληρωθεί, ενώ προχωρά ταχύτατα η σύζευξη των ενδο-ημερήσιων αγορών. Στη
συζευγμένη Ευρωπαϊκή αγορά συμμετέχουν 16 Λειτουργοί αγοράς (Nominated
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Electricity Market Operators-NEMOs) και 33 Διαχειριστές. Εκτιμάται ότι μέσω της
σύζευξης των αγορών επιτυγχάνεται όφελος για τους καταναλωτές της τάξης του 1
δις ευρώ ανά έτος.
Δύο ή περισσότερες Ζώνες προσφορών (με περιορισμένη δυναμικότητα των
μεταξύ των διασυνδέσεων) ορίζουν μια Περιοχή Υπολογισμού Δυναμικότητας
(Capacity Calculation Region - CCR). Oι Περιφέρειες Υπολογισμού Δυναμικότητας
μπορούν να καλύπτουν πολλές χώρες και πολλές Ζώνες Προσφορών και σε αυτές
εντάσσονται και χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό
κανονιστικό πλαίσιο. Για τη σύζευξη των Ζωνών προσφορών απαιτείται ο
υπολογισμός της ικανότητας μεταφοράς μέσω των γραμμών που τις διασυνδέουν.
Ο υπολογισμός αυτός γίνεται από τους Διαχειριστές που συμμετέχουν σε κάθε CCR
με χρήση κοινής μεθοδολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τεχνικούς περιορισμούς και
κριτήρια ασφάλειας.
Οι υπολογισμοί αυτοί εκπονούνται για χρονικό ορίζοντα έτους, μήνα, ημέρας, αλλά
και ενδο-ημερήσια, προσδιορίζοντας την καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς (Net
Transfer Capacity), η οποία μπορεί να διατεθεί στην αγορά για ανταλλαγές
ηλεκτρικής ενέργειας. Η καθαρή ικανότητα μεταφοράς κατανέμεται στους
ενδιαφερόμενους με μορφή μακροχρόνιων προϊόντων (ετήσιων και μηνιαίων)
βάσει κοινών μεθοδολογιών και κανόνων. Για κάθε προϊόν γίνονται τακτικοί
πλειστηριασμοί από δύο οργανισμούς που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Πρόκειται για το Joint Allocation Office (JAO) με έδρα το Λουξεμβούργο, που
καλύπτει τις χώρες της ΕΕ και το South East Europe Coordinated Auction Office
(SEE CAO) με έδρα το Μαυροβούνιο, το οποίο καλύπτει σύνορα με χώρες της ΝΑ
Ευρώπης που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

Σχήμα 2. Περιφέρειες Υπολογισμού Δυναμικότητας στην Ευρώπη
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Σήμερα η Ευρώπη έχει χωριστεί σε 10 περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας
(βλ. Σχήμα 3). Η Ελλάδα ανήκει σε δύο από αυτές: (α) στην GRIT CCR, η οποία
περιλαμβάνει την Ελλάδα και τις 6 από τις 7 εσωτερικές ζώνες της Ιταλίας και (β)
στην SEE (South East Europe-Νοτιοανατολική Ευρώπη) η οποία περιλαμβάνει
Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.
Με βάση τα πιο πάνω, δομούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι αγορές που
προβλέπονται από το μοντέλο-στόχο και ακολουθούν τα παρακάτω διακριτά
στάδια:
• Δύο ημέρες πριν (D–2) από την ημέρα λειτουργίας της αγοράς (D) υπολογίζεται
η διασυνοριακή καθαρή ικανότητα μεταφοράς (NTC) για κάθε CCR, η οποία
κατανέμεται στους ενδιαφερόμενους μέσω πλειστηριασμών.
• Την προηγούμενη ημέρα (D-1), με ευθύνη των Εξουσιοδοτημένων Λειτουργών
αγοράς (NEMO) επιλύεται και εκκαθαρίζεται η Προ-ημερήσια Αγορά (Day
Ahead).
• Στη διάρκεια της ημέρας λειτουργίας (D), επιλύεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα από τους Λειτουργούς αγοράς η Ενδο-ημερήσια Αγορά (Intra Day)
για το υπόλοιπο της συγκεκριμένης ημέρας.
• Την προηγούμενη ημέρα (D-1) και στη διάρκεια της ημέρας λειτουργίας της
αγοράς (D), οι Διαχειριστές λειτουργούν την Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing
Market).
Οι αγορές που διαχειρίζονται οι Λειτουργοί των αγορών αποτελούν πρακτικά
αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης, καθώς οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται
σε αυτές αφορούν παράδοση ενέργειας στο μέλλον.
Με τον όρο εξισορρόπηση εννοούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη
συνεχή προσαρμογή της παραγωγής στο φορτίο με στόχο τη διατήρηση σταθερής
συχνότητας (±200 mHz) στο Σύστημα. Η διαδικασία εξισορρόπησης αποτελεί την
κρισιμότερη επικουρική υπηρεσία για τη διατήρηση της ασφάλειας του
Συστήματος. Η λειτουργία των «αγορών εξισορρόπησης» έχει ανατεθεί στους
Διαχειριστές οι οποίοι έχουν την ευθύνη διασφάλισης των απαραίτητων
εφεδρειών ισχύος μέσω διαδικασιών προγραμματισμού πριν το πραγματικό χρόνο
και την ενεργοποίηση των απαραίτητων ποσοτήτων ενέργειας εξισορρόπησης σε
πραγματικό χρόνο. Η διαδικασία εξισορρόπησης υλοποιείται μέσω επιμέρους
αγορών:




της Αγοράς Ισχύος Εξισορρόπησης, η οποία επιλύεται πριν τον πραγματικό
χρόνο (έως και 24 ώρες). Ο Διαχειριστής υπολογίζει το ύψος των απαραίτητων
εφεδρειών ισχύος και απονέμεται ισχύς εξισορρόπησης στις γεννήτριες με
βάση τις αντίστοιχες προσφορές τους
της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης, για την κατανομή της ενέργειας
εξισορρόπησης που ζητήθηκε από τις γεννήτριες σε πραγματικό χρόνο με βάση
τις προσφορές τους. Εμπλέκει διαδικασίες που εκτελούνται σε πραγματικό
χρόνο για τη διατήρηση του ισοζυγίου παραγωγής - ζήτησης.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα πολύπλοκη αγορά που καλείται να ενσωματώσει τα
αποτελέσματα των αγορών ενέργειας (προ-ημερήσιας και ενδο-ημερήσιας) σε
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μηχανισμούς και διαδικασίες που είναι κρίσιμες για την εύρυθμη λειτουργία και
την ασφάλεια του Συστήματος. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν προσφορές για έξι
προϊόντα: ανοδική και καθοδική Εφεδρεία Συγκράτησης Συχνότητας (Frequency
Containment Reserve, FCR), ανοδική και καθοδική χειροκίνητη (μη αυτόματη)
Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (manual Frequency Restoration Reserve –
mFRR) και ανοδική και καθοδική αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας
(automatic Frequency Restoration Reserve – aFRR).

Περιφερειακή Συνεργασία των Διαχειριστών στην Ευρώπη
Η στενή αλληλεξάρτηση των δικτύων, η καθημερινή εμπειρία των ευμετάβλητων
συνθηκών λειτουργίας και η ανάλυση κάποιων μεγάλων διαταραχών που
συνέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες στα Ευρωπαϊκά δίκτυα, κατέδειξαν την ανάγκη
στενότερης περιφερειακής συνεργασίας για θέματα ασφάλειας. Έτσι, με
πρωτοβουλία Διαχειριστών από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, ιδρύθηκαν το
2008 οι πρώτοι οργανισμοί που αποσκοπούσαν στον καλύτερο συντονισμό της
λειτουργίας γειτονικών συστημάτων: το CORESO (με έδρα τις Βρυξέλλες) και το
TSCNET (με έδρα το Μόναχο).
Το 2016 οι Διαχειριστές της Σκανδιναβίας ξεκίνησαν ένα συντονιστικό κέντρο για
την περιοχή τους με έδρα την Κοπεγχάγη. Την ίδια περίπου περίοδο, η ΕΕ
αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο τέτοιων οργανισμών και σε συνεργασία με τον
ENTSO-E θεσμοθέτησε τους Περιφερειακούς Συντονιστές Ασφάλειας (Regional
Security Coordinators – RSC). Αποφασίστηκε η ανάπτυξη έως έξι RSC, και
συγκεκριμένα των εξής (βλ. Σχήμα 3):

Σχήμα 3. Οι γεωγραφία των Περιφερειακών Συντονιστών Ασφάλειας. Οι διαγραμμισμένες περιοχές
εξυπηρετούνται από 2 Περιφερειακούς Συντονιστές Ασφάλειας
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TSCNET που καλύπτει την Κεντρική και Βορειανατολική Ευρώπη,
CORESO που καλύπτει την Κεντρική και Βορειοδυτική Ευρώπη,
Nordic RSC το οποίο εξυπηρετεί τις Σκανδιναβικές χώρες,
Baltic RSC για τις χώρες της Βαλτικής και
SCC με έδρα το Βελιγράδι το οποίο παρέχει υπηρεσίες στους Διαχειριστές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το Μάιο του 2020 ιδρύθηκε το έκτο RSC που καλύπτει τις χώρες της ΕΕ στην ΝΑ
Ευρώπη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Τα RSC είναι εταιρείες οι οποίες συστήνονται από τους Διαχειριστές που
βρίσκονται εντός μιας περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας με αποστολή να
τους συντονίζουν και να τους επικουρούν σε θέματα ασφάλειας. Συνεργάζονται σε
καθημερινή βάση με τα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας των Διαχειριστών της
περιφέρειας: ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές συνθήκες
των δικτύων, παρέχοντας στους Διαχειριστές, τις παρακάτω υπηρεσίες:
1. Ανάπτυξη κοινού μοντέλου δικτύου (Common Grid Model, CGM) με
συνεργασία και συμφωνία όλων των Διαχειριστών της περιφέρειας σε
καθημερινή βάση. Παρέχεται στους Διαχειριστές ένα ενδεικτικό
στιγμιότυπο ροής φορτίου για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας
2. Συντονισμό της Επιχειρησιακής Ασφαλείας (Coordinated Security Analysis)
με στόχο την αναγνώριση των κινδύνων ασφάλειας των συστημάτων της
περιφέρειας. Για κάθε ώρα της επόμενης μέρας, εκπονούνται μελέτες
στατικής ασφάλειας βάσει κριτηρίων Ν-1 ή/και Ν-2 χρησιμοποιώντας το
κοινό μοντέλο δικτύου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιολογούνται από
το RSC που προτείνει στους Διαχειριστές διορθωτικά μέτρα (remedial
actions) λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας.
3. Συντονισμένο Υπολογισμό Δυναμικότητας (Coordinated Capacity
Calculation), δηλαδή της διαθέσιμης ικανότητας μεταφοράς των
διασυνδέσεων. Χρησιμοποιείται είτε η μέθοδος της Συντονισμένης Καθαρής
Δυναμικότητας Μεταφοράς (Coordinated Net Transfer Capacity) είτε
μέθοδοι βασισμένες στις αναμενόμενες ροές ισχύος (flow based).
4. Συντονισμό του προγραμματισμού συντηρήσεων (Outage Planning
Coordination) με βάση τα αποτελέσματα των αναλύσεων περιφερειακής
ασφάλειας, ώστε τα στοιχεία συστήματος που συμμετέχουν σε ένα
διάδρομο να τίθενται εκτός λειτουργίας κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους.
Τα RSC μπορούν να προτείνουν εναλλακτικά προγράμματα συντηρήσεων.
5. Αξιολόγηση Βραχυχρόνιας Επάρκειας (Short Term Adequacy Assessment)
του περιφερειακού συστήματος παραγωγής-μεταφοράς σε ορίζοντα
εβδομάδας. Το RSC διενεργεί αξιολογήσεις επάρκειας βάσει εκτιμήσεων
των Διαχειριστών (φορτίου, παραγωγής, διασυνδέσεων) και ανιχνεύει
καταστάσεις έλλειψης επάρκειας τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και
στις επιμέρους Περιοχές Ελέγχου.
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Σταδιακά εντάσσονται και νέες υπηρεσίες όπως η συντονισμένη κατάστρωση
σχεδίων άμυνας και αποκατάστασης (defense and restoration plans) και η
διαχείριση “κρίσιμων” καταστάσεων (emergencies) σε περιφερειακό επίπεδο.
Ο ρόλος των RSC είναι συμβουλευτικός: εκδίδουν συστάσεις (recommendations)
προς τους Διαχειριστές, αλλά οι τελικές αποφάσεις και ευθύνη ανήκει στους
τελευταίους. Τα RSC συνεργάζονται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν αποτελέσματα
και τεχνογνωσία σε καθημερινή βάση εναρμονίζοντας τις μεθοδολογίες και
πρακτικές τους.

RSC Θεσσαλονίκης - SEleNe-CC
Όπως προαναφέρθηκε τον Μάϊο του 2020, ιδρύθηκε από τους Διαχειριστές των
Συστημάτων Βουλγαρίας (ESO-EAD), Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), Ιταλίας (Terna) και
Ρουμανίας (Transelectrica), ο Περιφερειακός Συντονιστής Ασφαλείας με την
επωνυμία Southeast Electricity Network-Coordination Center (SEleNe-CC) και έδρα
τη Θεσσαλονίκη. Μέτοχοι της SEleNe είναι οι Διαχειριστές που την ίδρυσαν με ίσα
μερίδια. Εξυπηρετεί δύο περιοχές Υπολογισμού Δυναμικότητας: GR-IT (Νότια
Ιταλία-Ελλάδα) και SEE (Ελλάδα-Βουλγαρία-Ρουμανία) (βλ. Σχήμα 4).
Ο περιφερειακός συντονιστής SEleNe απασχολεί αρχικά περί τους 15
εργαζόμενους και από την 1η Ιουλίου 2021 θα παρέχει όλες τις προαναφερθείσες
υπηρεσίες στους Διαχειριστές μετόχους της. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η
εγκατάσταση των απαραίτητων υποδομών και πραγματοποιούνται εκτεταμένες
δοκιμές (dry runs) με χρήση πραγματικών δεδομένων.

Σχήμα 4. Οι περιοχές Υπολογισμού Δυναμικότητας που υποστηρίζει η SELENE CC

Οι υποδομές της SEleNe χρησιμοποιούν υλικό σύγχρονης τεχνολογίας και
προηγμένα συστήματα επικοινωνίας. Το κέντρο δεδομένων διαχειρίζεται σε
πραγματικό χρόνο μεγάλο αριθμό πληροφοριών, ώστε να παρέχει όλες τις
προβλεπόμενες υπηρεσίες σε χρόνους που διασφαλίζουν την περιφερειακή
ασφάλεια.
Έχουν εγκατασταθεί οι εφαρμογές λογισμικού για την εκτέλεση των
προβλεπόμενων διαδικασιών και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες
τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις με τις πανευρωπαϊκές πλατφόρμες για αμφίδρομη
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ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των Διαχειριστών της περιοχής και της SEleNe (eHighway και Πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληροφοριών - PanEuropean Platform).
Ειδική μέριμνα έχει δοθεί στην αξιοπιστία και την αδιάλειπτη λειτουργία (με
ανάπτυξη και διαθεσιμότητα εφεδρικών συστημάτων για λειτουργία και
αποθήκευση δεδομένων) και στην κυβερνοασφάλεια με χρήση τείχους
προστασίας, για την προστασία των δεδομένων και των υπηρεσιών. Δεδομένου ότι
αναμένεται η ανάπτυξη νέων συστημάτων και υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον, πέραν
του κυρίως περιβάλλοντος λειτουργίας (PROD), έχει αναπτυχθεί περιβάλλον
εκπαίδευσης (TRAIN) και περιβάλλον δοκιμών (TEST).
Η λειτουργία του SEleNe -CC αναμένεται να βελτιώσει την ασφάλεια των δικτύων
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ
του προσωπικού των Διαχειριστών σχετικά με την αντιμετώπιση των νέων τεχνικών
προκλήσεων και να προωθήσει τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες που δεν
είναι μέλη της ΕΕ.

Το 4ο πακέτο και τα Περιφερειακά Κέντρα Συντονισμού RCC
Όπως προαναφέρθηκε, τον Ιούνιο του 2019, ψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο το 4ο πακέτο, πιο γνωστό ως Πακέτο για Καθαρή Ενέργεια (Clean
Energy Package - CEP), το οποίο θέτει τους βασικούς άξονες για την απόανθρακοποίηση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως προβλέπεται από το 4ο
πακέτο, από τον Ιούλιο του 2022 τα RSC (όπως και η SEleNe) θα μετεξελιχθούν σε
Περιφερειακά Κέντρα Συντονισμού (Regional Coordination Centers – RCC). στα
οποία ανατίθενται και νέες, σημαντικά περισσότερες, αρμοδιότητες.
Το 4o πακέτο ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, θέματα που σχετίζονται με την ενσωμάτωση
των ΑΠΕ στις αγορές και θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη έργων
αποθήκευσης ηλεκτρικής Ενέργειας. Περιέχει ρυθμίσεις για μια πιο ευέλικτη και
ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των
καταναλωτών σε αυτή. Ενισχύει τις αρμοδιότητες των Ρυθμιστικών αρχών και
ενθαρρύνει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ τους, ενώ παράλληλα τους αναθέτει
την εποπτεία των Ευρωπαϊκών οντοτήτων στον τομέα της ενέργειας. Προβλέπει
την κατάρτιση σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κρίσεων από τα κράτη-μέλη.
Επιπλέον, αναγνωρίζει τον εξελισσόμενο ρόλο των Διαχειριστών των δικτύων
μεταφοράς και διανομής και θεσμοθετεί τα απαραίτητα βήματα για τη στενότερη
συνεργασία τους. Η υλοποίησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2030.
Το 4ο πακέτο αναθέτει στις Ρυθμιστικές Αρχές τη σύνδεση των Περιφερειακών
Συντονιστών Ασφάλειας (RCS) με τις Περιφέρειες Υπολογισμού Δυναμικότητας
(CCR). Εισάγονται νέες δομές, οι Λειτουργικές Περιφέρειες Συστήματος (System
Operation Regions - SOR) με αποστολή την επιτήρηση της ασφάλειας λειτουργίας
σε υπερεθνικό γεωγραφικό εύρος. Για τον καθορισμό των Λειτουργικών
Περιφερειών λαμβάνεται υπόψη η τοπολογία των δικτύων με έμφαση στο βαθμό
διασύνδεσης και αλληλεξάρτησής τους. Με βάση πρόταση του ENTSO-E, τον
Απρίλιο του 2020 ορίσθηκαν από τον ACER τέσσερις Λειτουργικές Περιοχές SOR
που καλύπτουν τις χώρες-μέλη της ΕΕ (βλ. Σχήμα 5):
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Η Κεντρική Περιφέρεια (Core region) που περιλαμβάνει όλες τις χώρες της
σύγχρονης ζώνης της Ηπειρωτικής Ευρώπης πλην Ελλάδας, Βουλγαρίας και
μεγάλου τμήματος της Ιταλίας
η ΝΑ Περιοχή που περιλαμβάνει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τις 6 από τις 7
ζώνες προσφορών της Ιταλίας,
η Σκανδιναβία και
η Βαλτική.

Οι Διαχειριστές εντός κάθε Λειτουργικής Περιφέρειας (SOR) πρέπει να
συνεργάζονται για θέματα ασφάλειας λειτουργίας και αδιάλειπτης τροφοδοσίας,
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρισμού και την επίτευξη των στόχων
ενσωμάτωσης ΑΠΕ, εναρμονίζοντας τις μεθοδολογίες και πρακτικές τους.
Κάθε SOR θα επικουρείται από ένα ή περισσότερα Περιφερειακά Κέντρα
Συντονισμού (RCC). Στα RCC ανατίθενται τα καθήκοντα που επιτελούν σήμερα τα
RSC, αλλά και νέα που σχετίζονται με την υποστήριξη των Διαχειριστών στον
εντοπισμό αναγκών για νέα δυναμικότητα μεταφοράς, για αναβάθμιση
υφιστάμενης δυναμικότητας μεταφοράς ή εναλλακτικών τους και ανάπτυξη
προτάσεων για ένταξη έργων στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου.
Οι Διαχειριστές εντός μιας Περιφέρειας Λειτουργίας συμμετέχουν υποχρεωτικά
στο RCC της Περιφέρειας αυτής. Στη βάση αυτή, από τον Ιούλιο του 2022 τα RSC θα
μετεξελιχθούν σε RCC. Προβλέπεται να αναπτυχθούν συνολικά 5 Περιφερειακά
Κέντρα Συντονισμού: TSCNET και CORESO (για την Κεντρική Περιφέρεια), SEleNe CC
(για τη ΝΑ Ευρώπη), Nordic (για τη Σκανδιναβία) και Baltic (για τις χώρες της
Βαλτικής).
Παράλληλα έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια σύζευξης των αγορών εξισορρόπησης
μέσω διαδικασιών διασυνοριακής συν-βελτιστοποίησης. Η ενοποίηση των αγορών
εξισορρόπησης θα διευκολυνθεί με τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών
πλατφορμών για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης (εφεδρεία
αντικατάστασης, χειροκίνητη και αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας).
Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση ταυτόχρονης χρήσης εφεδρειών σε αντίθετες
κατευθύνσεις σε διαφορετικές περιοχές ελέγχου έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος
εξισορρόπησης και να βελτιωθεί η ποιότητα και ταχύτητα της ρύθμισης αλλά και
να διευκολυνθεί η συμμετοχή της ζήτησης στις αγορές εξισορρόπησης.
Ο ENTSO-e έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή και υπό το
συντονισμό του αναπτύσσονται οι Πανευρωπαϊκές πλατφόρμες PICASSO, MARI και
TERRE που αφορούν ανταλλαγές ενέργειας εξισορρόπησης από αυτόματη
Εφεδρεία Αποκατάστασης Συχνότητας (aFRR), χειροκίνητη Εφεδρεία
Αποκατάστασης Συχνότητας (mFRR) και Εφεδρεία Αντικατάστασης (RR) αντίστοιχα.
Οι πλατφόρμες αυτές αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2ο εξάμηνο
του 2022.
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Σχήμα 5. Λειτουργικές Περιφέρειες Συστήματος

Οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή μας
Από την 1η Νοεμβρίου 2020 η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί
σύμφωνα με το μοντέλο-στόχο. Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ)
λειτουργεί μια προθεσμιακή αγορά (forward) καθώς και την προ-ημερήσια (dayahead) και ενδο-ημερήσια (Intra-day) αγορά ενέργειας.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης
(Balancing Market). Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα έγινε ομαλά και χωρίς
αναταράξεις μολονότι η μετάβαση στο νέο μοντέλο υλοποιήθηκε κάτω από
δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Από την 15η Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε η
σύζευξη της Ελληνικής προ-ημερήσια αγοράς με την αντίστοιχη της Ιταλία και από
την 12η Μαΐου 2021 με αυτή της Βουλγαρίας. Έτσι, η Ελλάδα συμμετέχει πλήρως
και ισότιμα στην εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού της Ευρώπης.
Η ανάπτυξη του Περιφερειακού Συντονιστή Ασφάλειας SElENe-CC και η μετεξέλιξή
του σε Περιφερειακό Κέντρο Συντονισμού (RCC) αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη
χώρα μας καθώς ήταν ένα απαραίτητο βήμα για την εναρμόνισή της με το 3ο
ενεργειακό πακέτο και την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων μέσω των
απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή του 4ου πακέτου για Καθαρή
Ενέργεια.
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Mediterranean TSOs Cooperation:
an integrated grid for energy transition
by Angelo Ferrante
Secretary General, Med-TSO
The Mediterranean Context
The Euro-Mediterranean Region is a community of about one billion people, whose
integration is no longer just an opportunity, but a requirement to ensure a common
future, safer and healthier, on both Southern and Northern shores. Promoting the
awareness that security objectives, sharing of prosperity, stability and civil
cohabitation can be pursued only through a joint effort is a key factor to push the
Mediterranean countries towards increasing multilateral cooperation.
The need of a multi-dimensional integration of the Euro-Mediterranean Region is
even more necessary in the current phase of instability determined by the Covid-19
outbreaks. In this context, the development of energy infrastructure is the driver of
a new path, based on employment, job creation and innovation. Electricity plays a
vital role in the Mediterranean region and no significant economy progress can be
considered without the support of a reliable power system.
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) reports
identify the Mediterranean basin as one of the areas most exposed to the impacts
of climate change. On the other hand, the Mediterranean region holds a large
potential of clean energy, which makes it able to tackle the energy transition
challenge. Indeed, the Mediterranean basin shows exceptional natural and
geographical conditions for the development of renewable energies: solar
irradiation and wind potential are at the highest level in the world and can be
exploited to the benefit of the region as well as of the neighbouring European highdemand areas.
In addition to these characteristics, it is worth recalling that all the Mediterranean
Countries have signed the Paris Agreement, while the EU countries are bound by
the even more ambitious targets set forth by the Green Deal and the incoming
Climate Law, foreseeing 55% CO2 reduction in 2030.
This is the scenario that moved a number of Mediterranean Transmission System
Operators (TSOs) for electricity in 2012 to gather for developing a platform for
multilateral cooperation and set up Med-TSO, the Association of the
Mediterranean TSOs .

About Med-TSO
Today, Med-TSO gathers 21 companies from 19 Mediterranean countries, in charge
for planning, operating and maintaining their national HV Transmission Networks.
Med-TSO mission is to support all the institutional initiatives aimed at facilitating
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the creation of a Mediterranean energy market, by fostering the development of an
integrated, secure, and sustainable regional electricity transmission grid.

Fig. 1 – Med-TSO members

Med-TSO Members share the primary goal to promote the creation of a
Mediterranean energy market, by guaranteeing the necessary backbone in terms of
common rules, methodologies and practices that optimise the operation of the
existing transmission grids and interconnections, while facilitating the development
of new ones. Med-TSO activities are based on three main pillars.
1. Development of COMMON TECHNICAL RULES (Mediterranean grid code) for
power systems interoperability, optimization of existing interconnections and
support of investments for new ones.
2. Definition of COORDINATED PLANNING methodologies for developing a
Mediterranean High Voltage Network Development Plan.
3. Launch of CAPACITY BUILDING programs for knowledge sharing and exchange
of experience.
In these years, Med-TSO has built a fruitful cooperation with the European
Commission. Three European grants were awarded since 2015 to support the
activities of the Association. So far Med-TSO has developed its Action Plan with
three projects: Mediterranean Project 1 (2015-2018), Mediterranean Project 2
(2018-2020), and the still ongoing TEASIMED Project (Sept 2020 – Dec 2022). The
main goals of these projects have been to:
• Enhance the coordination among the National Transmission Network
Development Plans of Med-TSO members, by promoting a common
methodology for developing cross-border projects and facilitate the integration
of new energy sources (especially from RES), increasing security and quality of
power supply.
• Promote the use of common criteria and harmonized, transparent and nondiscriminatory technical rules for guaranteeing the interoperability of the
interconnected Power Systems.
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•

•

•

•

Promote training, knowledge sharing and technical assistance in the Med
Region, facilitating the exchange of information, analyses and experiences
among the Associates.
Enhance communication and consultation with stakeholders for improving TSOs
operation transparency and facilitating the public acceptance of transmission
infrastructures.
Support the cooperation among the Mediterranean TSOs and promote a
coordinated approach towards prominent stakeholders (in particular with the
association of the Mediterranean Regulators for energy, MedReg, and the
European Network of TSOs for electricity, ENTSO-E).
Support the role of TSOs at regional level by analysing and taking common
positions on issues that can have an impact on the development and operation
of the transmission systems.

In the following sections, a synthetic overview of the main outcomes achieved by
Med-TSO in these years is presented. For any further detail, all the reports and
deliverables are publicly available on Med-TSO website at http://www.medtso.com.

The elaboration of Common Grid Rules
Med-TSO has developed in the two first Mediterranean Projects, MP1 and MP2, a
shared set of technical rules and procedures that constitute the building blocks for
the Mediterranean Grid Codes Guidelines, to be developed in the frame of
TEASIMED Project.
Med-TSO analysed the regulatory framework (“where we are”) in the different
national power systems around the Mediterranean region and then identified,
prioritized and selected the potential issues to be harmonized, proposing a
tentative roadmap (“where we want to go”) that estimates the necessary time to
implementation and entry into force. Med-TSO focused on 4 broad thematic
domains (Legal & Regulatory, Connection, Operation and System Services Markets),
covering in detail 3 technical areas:




Connection of users to the grid;
Operation of the interconnected power systems;
Sharing of system services.

The regulatory framework proposed by Med-TSO has been developed on a
voluntary approach and, therefore, is not binding, as it does not have any legal
basis. Nevertheless, it shows the interest of the Members to operate proactively in
that direction. The potential binding application of the referred proposal should be
subject, where relevant, to the transposition into national laws by the relevant
national competent regulatory authorities. Alternatively, the proposal could be
considered as “Guidelines of Good Practice” that could be applied on a voluntary
basis by Med‐TSO Members.
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The Mediterranean Master Plan 2020
One of the core activities of the Association is the elaboration of the Master Plan of
Mediterranean Interconnections (MMP), a rolling activity that Med-TSO updates
every two years, in tight connection with ENTSO-E, the European Network of
Transmission System Operators for electricity and its Ten-Year Network
Development Plan (TYNDP).
The Mediterranean Master Plan 2020 (MMP2020) designs a possible evolution of
the Mediterranean Interconnected Grid at the year horizon 2030. In this edition,
Med-TSO has assessed, according to a shared methodology, 15 new interconnection
projects among the Mediterranean countries, counting for more than 18 GW of new
interconnection capacity and about 5.000 km of HVDC new transmission lines, for
about 10 billion EUR of investments.
The Masterplan is a set of coherent activities that start from the definition of
suitable energy scenarios and then assess costs and benefits of these new projects,
after having verified their commercial viability and technical feasibility.
For the first time, the Masterplan 2020 has been developed also in a digital version
that provides an interactive tool for navigating through data and results. The tool is
available at the link: https://masterplan.med-tso.com/.

Energy Scenarios
The aim of Med-TSO long-term scenarios is to build the path from the current
situation to several possible future trends on load and generation, so as to provide a
robust framework for grid development studies. In this context, Med-TSO has built
three long-term scenarios, based on a set of main macro-economic, policy-driven
and energy-related indicators and shown in Fig. 2.
a) National Development: this scenario is based on a positive but conservative
option for long-term economic growth and decarbonisation in the
Mediterranean region, accompanied by a moderate population growth.
b) Green Development: this scenario describes a Mediterranean region that
benefits from a good development of macroeconomic trends.
c) Mediterranean Evolution: this is a scenario that considers a regional approach
to the energy transition. It is based on the expected strong population growth,
especially in the Middle East and North African countries, accompanied by a
dynamic economy based on a huge development of industrial sectors and
services.
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Fig. 2 – Mediterranean Energy Scenarios at year 2030

Market Studies
Building the reference grid model of the interconnected Mediterranean system is
the following step, starting from the collection of national grid model data and
based on the agreed planning methodology. Fifteen projects are proposed by the
TSOs and clustered in six blocks, according to common geographic and network
characteristics, as depicted in Fig. 3.
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Fig. 3 –Mediterranean Master Plan clusters for Market Studies

The results of this analysis are available on the digital masterplan website,
reachable at: :https://masterplan.med-tso.com/ (or using the QR code at the right
corner in the map) and are summarized below:
•

•
•

electricity consumption evolution for 2030 remains dynamic and expected
to increase by 25 to 33% for the entire Mediterranean region, mainly driven
by economic and demographic growth in the southern shore;
this increase of consumption is fully balanced by the increase of production,
mostly from RES;
for all Med-TSO countries, CO2 reduction by 2030, compared to 2018, is
expected between 16 and 20% for the three scenarios, representing a
decrease of about 100 million tons of CO2 per year.

Grid Studies
Load flow calculations are performed to verify the consistency of the
interconnection clusters with possible network constraints. This analysis includes
both planned reinforcements of the current networks at year horizon 2030, and the
additional reinforcements requested for system security by the proposed
developments , as per market studies.
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Table I
Projects groups

West
Mediterranean
corridor

Central
Mediterranean
corridor & North
Africa Backbone

Projects composing the group

Additiona
l BTC
(MW)

Project 1: Morocco – Portugal

+1000

Project 2: Spain – Morocco

900

Project 3: Algeria – Spain

+1000

Project 4: Italy - Tunisia

+600

Project 15: Algeria – Italy

+1000

Project 5: Algeria – Tunisia Libya

East Mediterranean
interconnectors

South East
Mediterranean hub

Eastern Balkan
corridor

Mediterranean
Middle East
reinforcement

+750/+12
50

Project 6: Egypt – Turkey

3000

Project 7: Israel – Turkey

2000

Project 12: Greece – Cyprus –
Israel

1000/100
0

Project 13: Cyprus - Egypt in
addition to Project 12.

1000

Project 8: Egypt – Jordan

550

Project 11: Bulgaria – Turkey –
Greece

500/500

Project 9: Jordan – Syria

800

Project 10: Syria – Turkey

600

Project 14: Jordan – Palestine

100
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Potential Expected
benefit from the cluster

Cost-Benefit Analysis
As a final step, the 15 interconnection projects identified and promoted by the
members are studied and assessed in compliance with the requirements of the EU
Regulation (EU) 347/20132, as a direct application of a Cost-Benefit Analysis (CBA).
The applied methodology is based on the best practices promoted by ACER and
applied by ENTSO-E at European level, with appropriate adaptations to the
Mediterranean context. The main objective of the applied CBA is to provide a
common and uniform basis for the assessment of these projects.
The adopted cost-benefit analysis reflects the added value for society of each
project. Hence, economic and social viability are analysed in terms of increased
capacity for exchange of energy and balancing services between market areas
(market integration), sustainability (RES integration, CO2 emissions variation) and
security of supply (secure system operation).

Merits of future interconnection projects
At the end of the process, merits of the assessed projects are clustered into three
categories (Market; Dispatching, Adequacy and Security of Supply; Operation), as
reported in Table I. In this table each interconnection project, with its expected
benefits, is shown where it can contribute mostly to the needs of the
Mediterranean electricity system. The legend of symbols is shown in the Appendix.

Data exchange and Power Statistics repository
Med-TSO is a voluntary Association, and all its activities are performed through the
active cooperation of its members and their agreement to share data and
information.
An important outcome of this spirit of cooperation is the implementation of a data
platform for Power Statistics . For the first time, all the essential data about the
performances of the Mediterranean power systems and the interconnections
among the 19 country members of the Association have been gathered and are now
available on a fully-public website at https://data.med-tso.com/.
Aim of this platform is to enable, first time ever, stakeholders and operators in the
electricity sector to have quick access to information related to the Mediterranean
energy scene in a single repository.
Entering the platform takes to an interactive map of the Mediterranean countries’
members of Med-TSO, with graphic representation of the interconnections, through
which is possible to visualize the physical energy flows in GWh exchanged by each
country and for each interconnection. Moreover, by clicking on the map, it is
possible to access tables gathering all data from TSOs, such as net generating
capacity, net annual generation, demand, length of the lines, transformers
capacity and some key performance indicators.
Furthermore, the platform gives the opportunity to consult historical data since
2015 through interactive graphics showing the situation each year, for each
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country, also offering the possibility to select and switch from an energy source to
another.

Next steps
Med-TSO has been working since 2012 to promote a platform for multilateral
cooperation in the Mediterranean. In these years, the Association has continuously
fostered the regional dialogue and has been widely recognized by the regional
stakeholders and by the EC as a strategic partner and technical reference for
electricity integration in the Mediterranean.
Med-TSO is a good example of technical cooperation among the electricity
companies, but the effective integration of the Mediterranean Power System is a
long process, hindered by several technical and non-technical (institutional,
regulatory, and financial) barriers.
In our step-by-step approach, the first goal is strengthening the already existing
integration level by optimising the use of the exiting interconnections.
The current status of grid connectivity in the Mediterranean region, presented in
Fig. 4, shows a limited level of interconnection within the south-shore countries,
with an inefficient use of the existing transmission capacity, and a very poor North–
South interconnection level, with only two links in operation, at the western (Spain–
Morocco) and eastern ends (Turkey–Syria) of the basin.

Fig. 4 – Euro-Mediterranean HV Transmission grid

The new TEASIMED project intends to consolidate many of the outcomes delivered
in the two Mediterranean Projects, while launching pilot projects in selected areas
of the Mediterranean region and strengthening the cooperation in the Operation
area.
In particular, the first pilot project will be developed in the Maghreb region, which is
definitely the subregion in the Mediterranean where the integration process could
go faster, aiming at increasing electricity exchanges among the relevant countries.
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Appendix: Legend to Table I
CATEGORY

PROJECT MERITS

MARKET

Reduce high price
differentials between
different market nodes
and/or countries

DISPATCH,
ADEQUACY
AND SECURITY
OF SUPPLY

Positively contribute to
the integration of
renewables

ASSOCIATED SYSTEM NEEDS
Power studies at 2030-time horizon can highlight significant
differences in average marginal prices between countries,
groups of countries or bidding zones. These differences are
generally the consequence of structural differences in the
composition of production fleets. The increase in the exchange
capacity between these zones allows an economic optimization
of the use of the generation plants and will be accompanied by
electricity flow massively oriented in one direction, from the
lower price country to the higher price’s country, then reducing
the price differential.
Infrastructure to mitigate RES curtailment and to improve
accommodation of flows resulting from RES geographic
spreading.

Contribute to solving
adequacy and security of
supply issues

Infrastructure that presents a benefit for the security of supply
or system adequacy, in general by allowing additional
importation at peak hours, in countries and areas presenting
current of future risk of deficiencies

Fully or partially
contribute to resolving
the isolation of countries
in terms of power system
connectivity or to meeting
specific interconnection
targets

Infrastructure to connect island systems or to improve
exchange capacity of countries showing low level of
connectivity

Introduce additional
System Restoration
mechanisms

Improve system flexibility
and stability
OPERATION

Infrastructure that could provide capability for Black Start &
Islanding Operation thus decreasing the need for generation
units with such capabilities
In countries were expected changes in the generation fleet may
raise concerns in those specific issues. Infrastructure to improve
system flexibility and stability, by increasing sharing
possibilities.
Decreasing levels of dispatchable generation can be
compensated by infrastructure and/or market design to provide
balancing flexibility at cross-border level (international pooling /
sharing of reserves, coordinated development of reserve
capacity).
The large increase in penetration of asynchronous renewable
generation is leading to Higher Rate of Change of Frequency
(RoCoF) on the system, creating transient stability issues and
causing voltage dips. This can be compensated through
infrastructure designed to contain frequency during system
events.

Increase system voltage
stability

Reactive power controllability of converters can be used to
increase system voltage stability

Enable cross-border flows
to overcome internal grid
congestions

Infrastructure to facilitate future scenarios and enable cross
border flows, accommodating new power flow patterns,
overcoming internal grid congestions

Mitigate loop flows in
bordering systems

Infrastructure to mitigate the loop flows occurrence in the
borders between Mediterranean countries, contributing to
exchange capacity improvement.

Contribute to the
flexibility of the power
systems through the
control of power flows

Contribution to flexibility of power system operation by
controlling power flows and optimizing usage of existing
infrastructure
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SYMBOL

Τι είναι οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες;
Β. Νομικός
Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Ρυθμιστικό πλαίσιο
Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες είναι ένα σύνολο ενιαίων κανόνων που διέπουν όλο το
φάσμα δραστηριοτήτων του διασυνδεδεμένου Ευρωπαϊκού ηλεκτρικού
συστήματος μεταφοράς. Οι προβλέψεις τους εκτείνονται από τις τεχνικές
απαιτήσεις σύνδεσης των χρηστών και τις απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος,
μέχρι το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις λειτουργίες των επιμέρους αγορών
ηλεκτρικής ενέργειας και το διασυνοριακό εμπόριο.
Η θέσπιση ενιαίων κανόνων στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των εθνικών
συστημάτων μεταφοράς προβλέπονταν ήδη από το 3ο Ενεργειακό πακέτο της ΕΕ
ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και την
ενίσχυση των διασυνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, η ίδια
Οδηγία προέβλεπε τη διαμόρφωση ενιαίων δομών και εναρμόνιση της λειτουργίας
των επιμέρους αγορών ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) στην ΕΕ, στην προοπτική μιας
ενιαίας πανευρωπαϊκής αγοράς.
Η διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων ξεκίνησε το 2011 με την ίδρυσή του
ENTSOe και του ACER. Ύστερα από μια μακροχρόνια διαδικασία οι Κώδικες
εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και αποτελούν Κανονισμούς
(Regulations) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική και τα
εθνικά ρυθμιστικά πλαίσια των χωρών - μελών (εθνικοί κώδικες) οφείλουν να
τροποποιηθούν, ώστε να είναι συμβατά με αυτούς.
Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες, διακρίνονται σε:


Κώδικες σύνδεσης, που σχετίζονται με τις απαιτήσεις σύνδεσης α) γεννητριών
(Requirements for Generators ή RfG), β) εγκαταστάσεων ζήτησης και παροχής
υπηρεσιών απόκρισης ζήτησης (Demand Connection Code ή DCC) και γ)
συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (High Voltage Direct Current
Connections ή HVDC)



Κώδικες λειτουργίας συστήματος, που σχετίζονται με τις διαδικασίες που θα
πρέπει να ακολουθούν και τις υποδομές που θα πρέπει να διαθέτουν οι εθνικοί
Διαχειριστές για να εξασφαλίζουν την επιχειρησιακή ασφάλεια του συστήματος
(System Operating Guidelines ή SoGL) και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και την αποκατάσταση του συστήματος σε μείζονες διαταραχές (Emergency
and Restoration ή E&R)



Κώδικες λειτουργίας των αγορών, που θεσπίζουν τους βασικούς κανόνες των
επιμέρους αγορών της ΕΕ (προθεσμιακή, προ-ημερήσια, ενδο-ημερήσια και
εξισορρόπησης). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν ο κανονισμός για την αγορά
εξισορρόπησης (Electricity Balancing – EB), για την κατανομή της
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δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στις διασυνοριακές γραμμές
και στις γραμμές διασύνδεσης των επιμέρους ζωνών προσφοράς Capacity
Allocation & Congestion Management – CACM), και ο κανονισμός για τον
προσδιορισμό της μακροπρόθεσμης δια-ζωνικής δυναμικότητας στις
διασυνοριακές γραμμές (Forward Capacity Allocation – FCA)
Μια σχηματική παράσταση των Ευρωπαϊκών Κωδίκων και του τρόπου με τον οποίο
είναι αλληλένδετοι, δίνεται στο Σχ. 1. Οι Κώδικες Σύνδεσης αποτελούν τον πυρήνα
των Ευρωπαϊκών Κωδίκων καθώς θεσπίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τους
υπόλοιπους Κώδικες.

Σχ. 1: δομή των Ευρωπαϊκών κωδίκων
Σε εθνικό επίπεδο, η εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κωδίκων είναι αρμοδιότητα των
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας και των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς.
Παρόλο που η εφαρμογή των κωδίκων είναι ευθύνη κάθε κράτους μέλους της ΕΕ, ο
ENTSO-e και ο ACER εξουσιοδοτούνται να παρακολουθούν τη εφαρμογή τους και
να εξετάζουν τυχόν αποκλίσεις στις εθνικές εφαρμογές. Επιπλέον, ο ENTSO-e
ενεργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, ορθών πρακτικών και συμβάλει
στην θέσπιση κοινά αποδεκτών μεθοδολογιών, όπου αυτό απαιτείται, ιδίως μέσω
της δημοσίευσης μη δεσμευτικών οδηγιών εφαρμογής ή με τη διενέργεια ad hoc
μελετών.

Τεχνικό υπόβαθρο και αναγκαιότητα των Κωδίκων Σύνδεσης
Η διείσδυση των ΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό ηλεκτρικό σύστημα αναμένεται να
κορυφωθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια σε εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων
του “Green Deal” που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη, οι εθνικές
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κυβερνήσεις επεξεργάζονται φιλόδοξους στόχους για τη διαμόρφωση ενός
ενεργειακού μίγματος που θα μειώνει δραστικά τις εκπομπές αερίων ρύπων μέχρι
το 2030, στην προοπτική μιας «κλιματικά ουδέτερης» οικονομίας μέχρι το 2050. Η
διείσδυση των ΑΠΕ αλλάζει τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής ενέργειας
(ΣΗΕ) καθώς:
α) το σχήμα παραγωγής μετατοπίζεται από το κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα
μεταφοράς προς τη διεσπαρμένη παραγωγή. Αυτό δημιουργεί πολλαπλές
προκλήσεις για το Διαχειριστή, καθώς, λόγω και της στοχαστικότητας των ΑΠΕ,
περιορίζεται ο άμεσος έλεγχος της παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται οι
ώρες που οι ροές ισχύος μεταξύ συστήματος μεταφοράς και δικτύου διανομής
αναστρέφονται. Σύμφωνα με την αναφορά [1, 1a] σε αρκετές χώρες της ΕΕ για
ολοένα περισσότερες ώρες του χρόνου το 100% της ζήτησης καλύπτεται από την
παραγωγή των ΑΠΕ. Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, εμφανίζονται υψηλές
τάσεις στο σύστημα μεταφοράς, φαινόμενο που τείνει να πάρει μόνιμο
χαρακτήρα.
β) η μεγάλη πλειοψηφία των γεννητριών των ΑΠΕ συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο
μέσω ηλεκτρονικών ισχύος. Καθώς η διάρκεια λειτουργίας των συμβατικών
θερμικών σταθμών μειώνεται, περιορίζονται κάποια ευεργετικά για το σύστημα
χαρακτηριστικά των σύγχρονων γεννητριών και κυρίως η στρεφόμενη αδράνεια.
Στο Σχ. 2 δίνεται η καμπύλη διάρκειας της στρεφόμενης αδράνειας του Ελληνικού
συστήματος για τα τέσσερα σενάρια διείσδυσης ΑΠΕ του 2040 τα οποία ανέλυσε ο
ENTSOe κατά την εκπόνηση του TYNDP-2018. Σε όλα σχεδόν τα σενάρια, η
στρεφόμενη αδράνεια για περίπου το 90% των ωρών του έτους έχει τιμή μικρότερη
των 2sec, σε σχέση με την τιμή των περίπου 5sec που έχει σήμερα. Στην αναφορά
[2], επισημαίνεται ότι οι χώρες με κόκκινο χρώμα στο Σχ. 2, ενδέχεται να χρειαστεί
στο μέλλον να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα (π.χ. αντλησιοταμίευση) για την
αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Σχ. 2: καμπύλη διάρκειας στρεφόμενης αδράνειας Ελληνικού συστήματος για σενάρια
διείσδυσης του 2040. Πηγή: ENTSOe Technical Appendix on “European Power System
2040”

γ) η γιγάντωση των διασυνοριακών ανταλλαγών ενέργειας αυξάνει τον κίνδυνο
διαχωρισμού του Ευρωπαϊκού συστήματος σε περιοχές που δεν λειτουργούν σε
συγχρονισμό (system split). Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό να συμβεί λόγω μη
ελεγχόμενων ροών ισχύος, που υπερβαίνουν τα προγραμματισμένα εμπορικά
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προγράμματα ανταλλαγών των διασυνοριακών γραμμών μεταφοράς. Λόγω του
στοχαστικού χαρακτήρα της παραγωγής ΑΠΕ, μπορούν να εμφανιστούν μεγάλες
διασυνοριακές ροές σε ασθενείς διαδρόμους μεταφοράς οδηγώντας σε
υπερφορτίσεις γραμμών με ότι αυτό συνεπάγεται.
Πέρα από αυτό, κίνδυνος διαχωρισμού μπορεί να δημιουργηθεί και από την
ανάπτυξη ολοένα και περισσότερων συνδέσμων HVDC στο Ευρωπαϊκό σύστημα.
Σύμφωνα με την αναφορά [3], η σύγχρονη περιοχή (CE) του Ευρωπαϊκού
συστήματος μπορεί να αντέξει απώλεια 3000 MW παραγωγής ή φορτίου. Τόσο
μεγάλη απώλεια φορτίου μπορεί να προκληθεί από την απώλεια συνδέσμων HVDC
μεταξύ της σύγχρονης περιοχής (CE) με άλλων σύγχρονων περιοχών (π.χ. GB) όταν
εξάγεται σε αυτές ενεργός ισχύς από την ηπειρωτική Ευρώπη. Εντούτοις, τα
παραπάνω όρια αντοχής του συστήματος δεν είναι σίγουρο ότι θα εξακολουθούν
να ισχύουν στο μέλλον ενώ είναι αμφίβολο αν ισχύουν σε περίπτωση διαχωρισμού
του συστήματος σε επιμέρους νησίδες σε περίπτωση κάποιας μείζονος
διαταραχής, παρόμοιας με αυτήν του 2006 [4], Σχ. 3.

Εικ. 3: διαχωρισμός του συστήματος της UCTE σε τρεις μη συγχρονισμένες περιοχές κατά
το συμβάν της 4ης Νοεμβρίου 2006

δ) η διεσπαρμένη παραγωγή στο δίκτυο διανομής θέτει σε αμφισβήτηση τα
υφιστάμενα σχήματα αποκοπής φορτίου λόγω υποσυχνότητας (Load Frequency
Demand Disconnection – LFDD), καθώς αυτά ενδέχεται να περικόπτουν όχι μόνο
φορτίο, αλλά και παραγωγή (γεννήτριες ΑΠΕ) στη μέση ή την χαμηλή τάση. Πολλές
εγκαταστάσεις ΑΠΕ έχουν συνδεθεί με ρυθμίσεις προστασίας σχεδιασμένες για
κλασικά συστήματα διανομής που τροφοδοτούσαν αποκλειστικά καταναλώσεις
από παθητικά φορτία. Εντούτοις, σε περιοχές με μεγάλη διεσπαρμένη παραγωγή
αυτά τα συστήματα προστασίας δεν μπορούν να διαχειριστούν ικανοποιητικά
πιθανές διαταραχές. Σχετικές μελέτες του ENTSOe καταδεικνύουν την ανάγκη
επιλογικής συνεργασίας των προστασιών (protection coordination) και την
χρησιμοποίηση τεχνικών ανίχνευσης νησιδοποίησης που να μη σχετίζονται με
μετρήσεις απόκλισης συχνότητας [5].
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ε) η επίδραση της μεταβολής ζήτησης μέσω της παροχής υπηρεσιών απόκρισης
ζήτησης, αλλάζει το προφίλ των καταναλωτών που μπορούν είτε μεμονωμένα είτε
σωρευτικά μέσω ενός 3ου μέρους (aggregators) να συμβάλουν στην ασφάλεια του
συστήματος. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται ριζική αναμόρφωση της σχεδίων
άμυνας και των υφιστάμενων ρυθμίσεων προστασίας.
στ) γενικότερα, τα επόμενα χρόνια οι Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς
ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωποι με μια σειρά από μείζονα προβλήματα
ευστάθειας του συστήματος [1, 6].


εμφάνιση νέων ρυθμών ταλάντωσης χαμηλής συχνότητας που δεν έχουν
καταγραφεί σε διασυνδεδεμένα συστήματα ή σε μείωση της απόσβεσης των
ήδη γνωστών και καταγεγραμμένων



μείωση της ροπής συγχρονισμού, και κατά συνέπεια μείωση των περιθωρίων
μεταβατικής ευστάθειας του συστήματος



απώλεια παραγωγής λόγω περιορισμένης ικανότητας παραμονής των
γεννητριών σε λειτουργία υπό σφάλμα (fault-ride through capability) και
αδυναμία του συστήματος να αποκαταστήσει την τάση σε αποδεκτά όρια μετά
την εκκαθάριση ενός σφάλματος (post fault recovery)



αλληλεπίδραση μεταξύ των ελεγκτών των μετατροπέων που μπορεί να
προκαλέσουν υποσύγχρονους συντονισμούς (Sub-Syncronous Resonanse – SSR)



αλληλεπίδραση των συστημάτων HVDC με τους στρεφόμενους άξονες των
σύγχρονων γεννητριών των θερμικών μονάδων και εμφάνιση υποσύγχρονων
στρεπτικών ταλαντώσεων (Sub-Syncronous Torsional interaction – SSTI)

Η συνεισφορά της διεσπαρμένης παραγωγής στην ευστάθεια συχνότητας και η
ανάγκη διαμόρφωσης πανευρωπαϊκών σχεδίων άμυνας για την αποκατάσταση του
συστήματος μετά από μια κρίσιμης διαταραχής προκειμένου να αποφευχθούν
περιστατικά όπως ο διαχωρισμός του 2006, αποτέλεσαν το βασικότερο κίνητρο για
την θέσπιση των Κωδίκων Σύνδεσης [7-9].

Δομή των Κωδίκων Σύνδεσης
Οι Κώδικες σύνδεσης ακολουθούν την ίδια δομή και οι προβλέψεις τους
διακρίνονται σε:


«απαιτήσεις γενικής εφαρμογής», δηλαδή ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που
θα πρέπει να ικανοποιεί οποιοσδήποτε χρήστης (γεννήτρια, εγκατάσταση
ζήτησης ή δίκτυο διανομής και σύστημα μεταφοράς ΣΡ) συνδέεται σε μια από
τις σύγχρονες περιοχές του ENTSOe



«απαιτήσεις κοινοποίησης λειτουργίας», δηλαδή προϋποθέσεις και
διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τους Διαχειριστές για τη
σύνδεση των χρηστών στο σύστημα
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«απαιτήσεις ελέγχου συμμόρφωσης», δηλαδή αναλυτικές και λεπτομερείς
μελέτες, προσομοιώσεις και επιτόπιες δοκιμές που θα πρέπει να γίνονται κατά
τη σύνδεση ενός χρήστη προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του
εξοπλισμού του με τις απαιτήσεις των Κωδίκων.

Οι πλέον σημαντικές από τις «απαιτήσεις γενικής εφαρμογής» των τριών Κωδίκων
Σύνδεσης σχετίζονται με τις απαιτήσεις ρύθμισης συχνότητας στις σύγχρονες
περιοχές του ENTSOe, ΣΧ. 4.

Σχ. 4: ρύθμιση συχνότητας στην σύγχρονη περιοχή (CE) του ENTSOe

Ανεξάρτητα από την κατηγορία χρήστη (γεννήτρια, δίκτυο διανομής ή σύστημα ΣΡ),
οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού του θα πρέπει να εξασφαλίζουν την
παραμονή της εγκατάστασης σε λειτουργία υπό αποκλίνουσες από την ονομαστική
τιμές συχνότητας συστήματος, για τους ελάχιστους χρόνους του Πιν. 1. Ο
εξοπλισμός θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει και να παραμείνει σε λειτουργία
σε ρυθμό μεταβολής συχνότητας συστήματος μέχρι και 2Hz/sec.
Πιν. 1: Εύρη τιμών συχνότητας συστήματος και ελάχιστες χρονικές διάρκειες παραμονής σε
λειτουργία των εγκαταστάσεων χρηστών στη σύγχρονη περιοχή (CE) του ENTSOE
Εύρη Συχνότητας
Ελάχιστη διάρκεια
Συστήματος
παραμονής σε λειτουργία
47,5 Hz – 48,5 Hz
30 min
48,5 Hz – 49,0 Hz
30 min
49,0 Hz – 51,0 Hz
απεριόριστη
51,0 Hz – 51,5 Hz
30 min

Σε ότι αφορά τον έλεγχο της συχνότητας, οι γεννήτριες, τα συστήματα μεταφοράς
ΣΡ και οι εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης θα πρέπει να
εξασφαλίζουν τη «λειτουργία ευαισθησίας συχνότητας» (Frequency Sensitive
Mode – FSM, πρωτεύουσα ρύθμιση) στο εύρος ±200 mHz της ονομαστικής τιμής.
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Για λειτουργία σε συχνότητα συστήματος που αποκλίνει από το εύρος των
±200mHz, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε
«περιορισμένη ευαισθησία συχνότητας» (Limited Frequency Sensitive Mode –
LFSM)), δηλαδή να εξασφαλίζουν σε περίπτωση υπερ-συχνότητας τη σταδιακή
μείωση της εγχεόμενης στο σύστημα ενεργού ισχύος μέχρι μια τεχνικά
επιτρεπόμενη ελάχιστη τιμή και την παραμονή τους σε αυτή μέχρι η συχνότητα του
συστήματος να επανέλθει εντός του ορίου των ±200 mHz της ονομαστικής τιμής ή
να ενεργοποιηθούν οι προστασίες υπερ-συχνότητας. Ομοίως, σε περίπτωση υποσυχνότητας θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη σταδιακή αύξηση της ενεργού ισχύος
μέχρι μια τεχνικά μέγιστη τιμή και την παραμονή τους σε αυτή μέχρι η συχνότητα
του συστήματος να επανέλθει εντός του ορίου των ±200 mHz της ονομαστικής
τιμής ή να ενεργοποιηθούν οι προστασίες υπο-συχνότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ειδικά για τις γεννήτριες, ότι οι απαιτήσεις ρύθμισης
συχνότητας εφαρμόζονται τόσο για τις σύγχρονες μηχανές όσο και για τις
γεννήτριες ΑΠΕ με ηλεκτρονικά ισχύος.
Άλλες βασικές απαιτήσεις γενικής εφαρμογής, σχετίζονται με την ικανότητα
παροχής ή απορρόφησης αέργου ισχύος στο σημείο σύνδεσης, την υποχρέωση
παραμονής σε λειτουργία σε σφάλμα (Fault Ride Through) και την υποχρέωση
ρύθμισης τάσεως και αέργου ισχύος στο σημείο σύνδεσης με το σύστημα. Οι
απαιτήσεις αυτές, διαφοροποιούνται ανάλογα με την τεχνολογία και το είδος της
εγκατάστασης του χρήστη.
Σε ότι αφορά τις «απαιτήσεις κοινοποίησης λειτουργίας», και οι τρείς κώδικες
διακρίνουν τρία διαφορετικά στάδια για τη σύνδεση ενός χρήστη:


Κοινοποίηση Ενεργοποίησης Λειτουργίας, δηλαδή την ηλέκτριση των έργων
σύνδεσης με το σύστημα με ην προϋπόθεση ότι έχει υπογραφεί η σχετική
σύμβαση σύνδεσης και έχει υποβληθεί στο διαχειριστή ο προκαταρτικό
σχεδιασμός των έργων αρμοδιότητας χρήστη



Κοινοποίηση Ενδιάμεσης Λειτουργίας, δηλαδή την υποβολή του τελικού (as
build) σχεδιασμού των έργων χρήστη, τις μελέτες και προσομοιώσεις που τον
συνοδεύουν και τον καθορισμό του προγράμματος δοκιμαστικής λειτουργίας



Κοινοποίηση Οριστικής Λειτουργίας, δηλαδή την βεβαίωση από τον
Διαχειριστή ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των Κωδίκων σύνδεσης και την
έναρξη εμπορικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του χρήστη

Σε ότι αφορά τις «απαιτήσεις ελέγχου συμμόρφωσης», οι Κώδικες Σύνδεσης
προβλέπουν αναλυτικές προσομοιώσεις (off-grid) και δοκιμές (on-site) για τις
πλέον σημαντικές για την ασφάλεια του συστήματος απαιτήσεις γενικής
εφαρμογής. Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην υποβολή παραμετροποιημένων asbuild μοντέλων για τη δυναμική προσομοίωση της απόκρισης των εγκαταστάσεων
του χρήστη σε διαταραχές συχνότητας και τάσεως. Οι αποκρίσεις σε επίπεδο
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προσομοίωσης θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις μετρούμενες αποκρίσεις κατά τη
διάρκεια των αντίστοιχων δοκιμών.

Επόμενα βήματα
Παρά το γεγονός ότι οι κώδικες σύνδεσης έχουν ψηφιστεί εδώ και μια πενταετία,
υπάρχουν ακόμα καθυστερήσεις, κενά και ελλείψεις σε πολλούς ΔΣΜ. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι σε αρκετές χώρες πολλές από τις απαιτήσεις που
εισάγουν είναι καινοφανείς ενώ τόσο οι Διαχειριστές όσο και οι κατασκευαστές
δεν έχουν ακόμα προσαρμοστεί απόλυτα στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που
προβλέπουν.
Ειδικά στα θέματα συμμόρφωσης, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις που
επιτείνονται από την ανυπαρξία κοινά αποδεκτών προτύπων για τη διενέργεια των
δοκιμών και λογισμικών για τη διενέργεια των προσομοιώσεων.
Πέρα από αυτό, τεχνολογικές λύσεις που ωριμάζουν, όπως η αποθήκευση
ηλεκτρικής ενέργειας και η ηλεκτροκίνηση, καθιστούν μεσοπρόθεσμα αναγκαία
την επικαιροποίηση των κωδίκων.
Στα επόμενα χρόνια οι Διαχειριστές θα έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με νέες
προκλήσεις και διαρκώς μεγαλύτερες απαιτήσεις που θα επιβάλλονται από τις
τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και την περαιτέρω διασύνδεση ηλεκτρικών
συστημάτων ενδεχομένως και πέρα από τα όρια της ΕΕ.
Οι ευρωπαϊκοί κώδικες σύνδεσης, είναι αναμφισβήτητα ένα όπλο στα χέρια των
διαχειριστών για να επιτελέσουν το έργο τους. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων
ελέγχου συχνότητας και αέργου ισχύος θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη
από τους Διαχειριστές για τη χάραξη στρατηγικών κατά τη σχεδίαση της ανάπτυξης
συστήματος όσο και για τη διαμόρφωση σχεδίων άμυνας σε μείζονες διαταραχές ή
για την αντιμετώπιση μείζονων προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη
λειτουργία του συστήματος.

Αναφορές
[1] ENTSOe, Technical Report on “High Penetration of Power Electronic Interfaced Power
Sources and the Potential Contribution of Grid Forming Converters”, January 2019.
[1a] IEEE Power & Energy Society, “Impact of Inverter Based Generation on Bulk Power
System Dynamics and Short-Circuit Performance”, July 2018
[2] ENTSOe, “Implementation Guidance Document on High Penetration of Power Electronic
Interfaced Power Sources (HPoPEIPS)”, March 2017
[3] ENTSO-E RG-CE System Protection & Dynamics Sub Group, “Frequency Measurement
Requirements and Usage”, 2018
[4] UCTE, “Final Report System Disturbance on 4 November 2006”
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[5] ENTSOE, “Dispersed Generation Impact on Continental Europe Region Security”, Dec
2014
[6] IEEE PES “Stability definitions and characterization of dynamic behavior in systems with
high penetration of power electronic interfaced technologies”, April 2020
[7] ENTSO-E RG-CE SPD , “Task Force Code: System Dynamic Issues for the Synchronous
Zone of Continental Europe”, 2017
[8] ENTSO-E RG-CE SPD, “Frequency Stability Evaluation Criteria for the Synchronous Zone
of Continental Europe”
[9] ENTSOe, “Technical background for the Low Frequency Demand Disconnection
requirements”, November 2014
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Αναδρομές

Flash Back
Γιώργος Γεωργαντζής
πρώην Πρόεδρος E.E. CIGRE

Συμπληρώνονται 100 χρόνια
από την πρώτη Σύνοδο της Διεθνούς CIGRE
Εφέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια (1921-2021) από την πρώτη Σύνοδο της
Διεθνούς CIGRE, που διοργανώθηκε στο Παρίσι τον Νοέμβριο 1921. Έκτοτε και από
το 1921 μέχρι και το 2018 έχουν διοργανωθεί 47 Σύνοδοι. Η σημαντική αυτή
επέτειος των εκατό χρόνων θα εορταστεί κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής
Συνόδου με την ονομασία CIGRE 2021 Virtual Centennial Session τον Αύγουστο
2021. Η προηγούμενη σημαντική εορταστική εκδήλωση για την CIGRE, όπως θα
θυμούνται τα παλαιότερα μέλη της E.E. CIGRE, υπήρξε ο εορτασμός των 75 χρόνων
(1921-1996) ύπαρξης και δημιουργίας της CIGRE κατά τη διάρκεια της 36ης
Συνόδου από 25 ως 31 Αυγούστου 1996.
Ειδικά το 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19 διοργανώθηκε διαδικτυακό
συνέδριο e-session από 24 Αυγούστου ως 3 Σεπτεμβρίου 2020. Το e-session αυτό
ήταν ένα πολύ επιτυχημένο poster session με εστίαση για πρώτη φορά στην
παρουσίαση όλων των επιστημονικών εργασιών. Για την χρονιά 2021 και τις
εκδηλώσεις εορτασμού για τα 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας της, η CIGRE, αφού
εξέτασε όλα τα ενδεχόμενα εξέλιξης της πανδημίας και των πιθανών περιορισμών
ταξιδιών στις διάφορες χώρες τον Αύγουστο 2021, αποφάσισε την διενέργεια μιας
διαδικτυακής συνόδου με την ονομασία CIGRE 2021 Virtual Centennial Session
από 18 ως 27 Αυγούστου 2021. Η Σύνοδος αυτή θα είναι η 48η Σύνοδος, θα
βασίζεται στις επιστημονικές εργασίες του 2020 e-session και θα περιλαμβάνει τις
συνεδριάσεις των δεκαέξι Ομάδων, τα σεμινάρια, τα εργαστήρια, τα στρογγυλά
τραπέζια, τις διάφορες ολομέλειες και την εναρκτήρια τελετή σε οκτώ καθημερινές
τετράωρες συνεδρίες εκτός από το ενδιάμεσο σαββατοκύριακο. Η Τεχνική Έκθεση
Εξοπλισμού με φυσική παρουσία αναβλήθηκε για τον Αύγουστο 2022.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην παρακάτω
ιστοσελίδα της CIGRE https://session.cigre.org/virtual-centennial-session.
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Οι πρώτες Σύνοδοι της Ε.Ε. CIGRE
Η Ελληνική Επιτροπή CIGRE σύμφωνα με την σημερινή καταστατική ονομασία ή
Εθνική Επιτροπή CIGRE Ελλάς σύμφωνα με την σημερινή αναφορά της Διεθνούς
CIGRE, είναι μία από τις 61 επίσημες Εθνικές Επιτροπές της Διεθνούς CIGRE. Όπως
μπορεί κάποιος να διαπιστώσει από τον ιστότοπο της Εταιρείας
https://cigre.gr/introduction/, η πρώτη περίοδος λειτουργίας στα πλαίσια της
Ελληνικής Ηλεκτροτεχνικής Ένωσης (Ε.Η.Ε.) ήταν από το 1960 ως το 1976 με
Πρόεδρο τον καθηγητή του Ε.Μ.Π. Ιωάννη Φλαμπουριάρη και Γραμματέα τον
Μενέλαο Λεβαχίδη.
Η δεύτερη περίοδος λειτουργίας ξεκίνησε το 1976, όταν έγινε η αναγνώριση της
Επιτροπής από την Διεθνή CIGRE λόγω ύπαρξης του απαραίτητου αριθμού
ατομικών και συλλογικών μελών. Η περίοδος αυτή διατηρήθηκε ως το 1989. Κατά
το χρονικό αυτό διάστημα η Επιτροπή λειτούργησε με ένα καταστατικό 11 άρθρων,
ενώ υπήρξαν επτά τριμελείς Διοικούσες Επιτροπές με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και
Γραμματέα. Πρώτος Πρόεδρος εξελέγη ο Ιωάννης Τεγόπουλος (1976-1979), ενώ οι
επόμενοι ήταν ο Βασίλειος Παπαδιάς (1980-1983), ο Δημήτριος Τσανάκας (19841985) και ο Αρμάνδος Ρήγος (1986-1989). Η τρίτη περίοδος λειτουργίας της
Ελληνικής Επιτροπής CIGRE, ως αναγνωρισμένης από το Πρωτοδικείο Αθηνών
Επιστημονικής Εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι από το 1989 ως
σήμερα και για την οποία θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε επόμενο σημείωμα.
Στο πρώτο αυτό σημείωμα θα αναφερθούμε στις επιστημονικές εκδηλώσεις που
ξεκίνησαν με την δεύτερη περίοδο λειτουργίας της Εταιρείας. Οι εκδηλώσεις αυτές
διοργανώνονταν σε γενικές γραμμές κάθε δύο χρόνια κατά τα μονά έτη στην
Αθήνα με επανάληψη της εκδήλωσης το επόμενο έτος σε άλλη πόλη για την
διευκόλυνση της συμμετοχής όλων των εκτός Αθηνών ενδιαφερόμενων για τα
συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιστημονικές
εκδηλώσεις της περιόδου αυτής είχαν την ονομασία Επιστημονικές Συναντήσεις,
ενώ από το 1989 επικράτησε η ονομασία Σύνοδοι στα πλαίσια της λέξης Session
που χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα η Διεθνής CIGRE.
Από το 1976 ως το 1989 διοργανώθηκαν οι εννιά πρώτες Επιστημονικές
Συναντήσεις (Σύνοδοι) από τις συνολικά τριάντα μέχρι σήμερα της Ε.Ε. CIGRE, όπως
μπορεί
κάποιος
να
διαπιστώσει
στον
ιστότοπο
της
Εταιρείας
https://cigre.gr/introduction/ στην αναφορά NATIONAL SESSIONS. Συγκεκριμένα
έγιναν οι Επιστημονικές Συναντήσεις Αθήνα 1978 στην Αίθουσα Διοικητικού
Συμβουλίου της ΔΕΗ, Κύπρος 1979 στην Λευκωσία, Αθήνα 1981 στην Αίθουσα
Σεμιναρίων της ΔΕΗ στην οδό Αραχώβης, Πάτρα 1982, Αθήνα 1983 σε αίθουσα του
ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας, Θεσσαλονίκη 1984 στο Κτίριο της Περιοχής
Θεσσαλονίκης της ΔΕΗ, Αθήνα 1986 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ξάνθη 1987 στο
Αμφιθέατρο Δήμου Ξάνθης και Κύπρος 1987 στο Ξενοδοχείο Λήδρα στην
Λευκωσία. Οι Συναντήσεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας διοργανώθηκαν με την
συνεργασία και την συμπαράσταση της ΔΕΗ, ενώ οι δυο Συναντήσεις στην Κύπρο
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με την συνεργασία και την συμπαράσταση της ΔΕΗ και της Αρχής Ηλεκτρισμού
Κύπρου (ΑΗΚ). Όπως φαίνεται από τα προγράμματα των Επιστημονικών
Συναντήσεων, εκτός από τις εισαγωγικές ομιλίες του προέδρου και τους
χαιρετισμούς των διαφόρων φορέων, παρουσιάζονταν περίπου 15 επιστημονικές
εργασίες κατά την διάρκεια ολόκληρης της πρώτης ημέρας με μια μεσημεριανή
διακοπή και μέχρι τις απογευματινές ώρες της δεύτερης ημέρας, ενώ συχνά
υπήρχαν και ενδιαφέρουσες τεχνικές επισκέψεις. Στις Επιστημονικές αυτές
Συναντήσεις μπορούσαν να πάρουν μέρος, όχι μόνο μέλη της Ε.Ε. CIGRE, αλλά και
οποιοσδήποτε μηχανικός που ενδιαφέρονταν για τα θέματα των Συναντήσεων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι Ημερίδες της Ε.Ε. CIGRE, που αναφέρονται στον
ιστότοπο της Εταιρείας https://cigre.gr/introduction/ στην αναφορά COLLOQUIA,
ξεκίνησαν κατά την τρίτη περίοδο λειτουργίας και συγκεκριμένα το 1990 με αρχικό
σκοπό την σύνοψη των εργασιών των Συνόδων της Διεθνούς CIGRE στο Παρίσι και
διοργανώνονται μέχρι σήμερα στο τέλος των ζυγών ετών.
Στο σημείωμα αυτό γίνεται μια ενδεικτική αναφορά στην πέμπτη Επιστημονική
Συνάντηση της Ε.Ε. CIGRE, που πραγματοποιήθηκε με την συμπαράσταση της ΔΕΗ
στις 7 και 8 Απριλίου 1983 στην Αίθουσα του ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας Όπως
φαίνεται στο συνημμένο πρόγραμμα, παρουσιάστηκαν, εκτός από τις εισαγωγικές
ομιλίες του Προέδρου Βασίλειου Παπαδιά και του Γεν. Γραμματέα Γεώργιου
Ανεμογιάννη, 14 επιστημονικές εργασίες που είχαν σχέση με τα ενδιαφέροντα της
Διεθνούς CIGRE και τα επιστημονικά και τεχνικά ζητήματα του Ελληνικού χώρου
της περιόδου εκείνης και αφορούσαν σε ζητήματα του εξοπλισμού των
Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), όπως μετασχηματιστές, υπόγεια και
υποβρύχια καλώδια, σε υποσυστήματα των ΣΗΕ, όπως γραμμές μεταφοράς και
υποσταθμοί και τέλος σε ευρύτερα ζητήματα των ΣΗΕ, όπως σχεδιασμός,
αυτοματισμοί και ένταξη νέων μονάδων παραγωγής. Η Συνάντηση έκλεισε με
τεχνική επίσκεψη στο Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ στην
Παλλήνη. Τέλος στο πρόγραμμα παρουσιάστηκε ο σκοπός της Επιστημονικής
Συνάντησης, ο οποίος σε γενικές γραμμές παραμένει ο ίδιος μέχρι σήμερα.
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Επί του Πιεστηρίου

Breaking News

Δημιουργήθηκε το θεσμικό όργανο εκπροσώπησης
των Διαχειριστών Διανομής Η/Ε στην ΕΕ
Μάρκος Χαμπάκης
πρώην Πρόεδρος E.E. CIGRE
Στις 8 Ιουνίου 2021, πραγματοποιήθηκε η πολυαναμενόμενη επίσημη έναρξη του
EU DSO Entity.
Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για τις τέσσερις ενώσεις DSO
ηλεκτρικής ενέργειας (CEDEC, E.DSO, Eurelectric και GEODE) που έχουν εργαστεί
εντατικά τα τελευταία δύο χρόνια για τη δημιουργία του ενιαίου οργάνου. Ήταν
δύσκολο αφού υπάρχουν περίπου 2500 DSO στην Ευρώπη με διαφορετικά μεγέθη,
αποστολές, μοντέλα και θέματα. Παρά τις προκλήσεις αυτές, σήμερα το EU DSO
Entity αντιπροσωπεύει μια τεράστια επιτυχία και ένα ιστορικό βήμα προόδου για
ολόκληρη τη βιομηχανία συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Θα παρέχει μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ όλων των ηλεκτρικών φορέων
που θα είναι υπεύθυνοι για ουσιώδη θέματα όπως η προώθηση της λειτουργίας
και ο σχεδιασμός των δικτύων διανομής σε συντονισμό με τη λειτουργία και τον
σχεδιασμό των δικτύων μεταφοράς, τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη την ψηφιοποίηση συστημάτων διανομής,
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων
μέτρησης.
Επιπλέον, θα είναι ένας σημαντικός συνομιλητής και θα συνεργάζεται ισότιμα με
το ENTSO-E για την παρακολούθηση της εφαρμογής του κώδικα δικτύου και των
κατευθυντήριων γραμμών που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις οποίες σχετίζονται
με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό των δικτύων διανομής και τη
συντονισμένη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και δίκτυα διανομής.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:
https://www.eudsoentity.eu/
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