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1. Εισαγωγή – Σκοπός  
1.1. Γενικά 
Σύμφωνα με τις [1] και [2], στόχος του παραδοτέου αυτού είναι η παροχή τεχνικής υποστήριξης 
για την ανάπτυξη ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από το ΔΕΔΔΗΕ, σε 
καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας 
περιλαμβανομένων διακοπών ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας λόγω ακραίων καιρικών 
φαινομένων. Η ρύθμιση θα στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ενέργειας στο ΕΔΔΗΕ και 
συγκεκριμένα στη βελτίωση της συνέχειας τροφοδότησης, μέσω παροχής οικονομικών κινήτρων 
προς τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ. 

Στο παραδοτέο προτείνονται όρια ατομικών εγγυήσεων προς τους χρήστες τους δικτύου 
διανομής για τη διάρκεια διακοπών τροφοδότησης (άρθρα 22 και 27 του Κώδικα, [3]), καθώς και 
συνεπειών (καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος από τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ στους 
Χρήστες του Δικτύου) σε περίπτωση μη τήρησης των ορίων αυτών (άρθρα 23, 31 και 32 του 
Κώδικα, [3]). Οι προτάσεις αφορούν στην θέσπιση οικονομικών ανταλλαγμάτων που πρέπει να 
καταβάλει ο ΔΕΔΔΗΕ προς τους: 

• καταναλωτές,  
• αυτοπαραγωγούς με ΑΠΕ, 
• ανεξάρτητους παραγωγούς με ΑΠΕ,  και 
• υβριδικούς καταναλωτές/παραγωγούς (prοsumers)  

οι οποίοι συνδέονται στο ΕΔΔΗΕ,  σε περιπτώσεις διακοπής της ηλεκτροδότησης για μεγάλη 
χρονική διάρκεια. 

Επιπλέον, στο παραδοτέο προτείνονται κανόνες και λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα, για την 
παρακολούθηση-εξακρίβωση των μακροχρόνιων διακοπών, την αναφορά που πρέπει να 
υποβάλλει στη ΡΑΕ ο ΔΕΔΔΗΕ, και τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικά με τις καταγραφείσες 
διακοπές.  

Γίνεται κατηγοριοποίηση των διακοπών ηλεκτροδότησης και του ύψους του οικονομικού 
ανταλλάγματος με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, το είδος του καταναλωτή (οικιακός ή όχι), 
το επίπεδο της τάσης, το αίτιο της διακοπής, τις ειδικές γεωγραφικές συνθήκες (νησιά, μικροί 
οικισμοί), ενώ αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα και περιπτώσεις διακοπών ηλεκτροδότησης που 
ενδέχεται να μην εντάσσονται πλήρως στη σφαίρα ευθύνης ή ελέγχου του Διαχειριστή του 
Δικτύου (άρθρο 27, παρ.5, [3]), όπως λόγω φαινομένων ανωτέρας βίας είτε από φυσικά αίτια 
(π.χ. τα ακραία καιρικά φαινόμενα) είτε από ανθρώπινη παρέμβαση. 

Για την διαμόρφωση των προτάσεων που αναφέρονται σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιήθηκαν: 

• οι τεχνικές γνώσεις της ομάδας μελέτης σε θέματα δικτυών διανομής και ποιότητας 
ενέργειας,  

• η ανασκόπηση της ευρωπαϊκής πρακτικής αλλά και της κατάστασης του δικτύου 
διανομής σε αντίστοιχα θέματα όπως φαίνεται στις αναφορές στο τέλος του κειμένου,  

• στοιχεία διακοπών παρελθόντων ετών που παρείχε ο ΔΕΔΔΗΕ στον επικεφαλής της 
ομάδας μελέτης,  και  

• οι συζητήσεις των μελών της ομάδας μελέτης με εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την 
καλύτερη κατανόηση των σημερινών συνθηκών τεχνικής λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ.   

 

1.2. Περιγραφή του Αντικειμένου του παρόντος παραδοτέου  

Η παρούσα μελέτη αφορά ουσιαστικά τα παρακάτω θέματα:  

α. Κατηγοριοποίηση διακοπών τροφοδότησης για τις οποίες καταβάλλεται χρηματικό ποσό, με 
κριτήριο τα αίτια της διακοπής (π.χ. διακοπές που οφείλονται σε αίτια ή συνθήκες εντός της 
σφαίρας ευθύνης ή ελέγχου του Διαχειριστή του Δικτύου, εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές 
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συνθήκες ή/και άλλα συμβάντα μεγάλης κλίμακας, παρέμβαση ή υπαιτιότητα τρίτων ή 
χρηστών του ΕΔΔΗΕ ή δημόσιων αρχών, κλπ.). 

β. Καθορισμός περιπτώσεων/συνθηκών/προϋποθέσεων εξαίρεσης από την καταβολή 
χρηματικού ποσού. 

γ. Εγγυημένος χρόνος αποκατάστασης τροφοδότησης, ο οποίος μπορεί να διαφοροποιείται 
αναλόγως: 
i. Του είδους της διακοπής τροφοδότησης και συγκεκριμένα αν η διακοπή είναι μη 

προγραμματισμένη, προγραμματισμένη ή εντάσσεται σε πρόγραμμα περικοπής φορτίου, 
όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, 

ii. Της κατηγορίας της διακοπής με κριτήριο τα αίτια (στοιχείο α΄ ανωτέρω), 
iii. Αν η διακοπή εμφανίζεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του δικτύου ή αν 

σχετίζεται με Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ΕΔΔΗΕ (σύνδεσμος). 

δ. Ύψος του καταβαλλόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, το οποίο κλιμακώνεται συναρτήσει 
της χρονικής διάρκειας της διακοπής, και  διαφοροποιείται βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: 
i. Του είδους της διακοπής τροφοδότησης και συγκεκριμένα αν η διακοπή είναι μη 

προγραμματισμένη, προγραμματισμένη ή εντάσσεται σε πρόγραμμα περικοπής φορτίου, 
όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, 

ii. Της κατηγορίας της διακοπής με κριτήριο τα αίτια (στοιχείο α΄ ανωτέρω) καθώς και το 
αν η διακοπή εμφανίζεται υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του δικτύου ή σχετίζεται 
με Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του 
ΕΔΔΗΕ και στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ΕΔΔΗΕ (στοιχείο γ. iii ανωτέρω), 

iii. Της τελικής χρήσης ενέργειας (βιομηχανική, εμπορική, αγροτική, οικιακή κλπ.) και του 
επιπέδου της τάσης σύνδεσης του καταναλωτή, 

ε. Άνω όρια στο καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό ανά χρήστη ή/και ανά διακοπή τροφοδότησης 
ή/και συνολικά ανά έτος. 

στ. Όροι και διαδικασίες προσδιορισμού/εξακρίβωσης της συνεχούς χρονικής διάρκειας της 
διακοπής και των καταναλωτών που υφίστανται διακοπή τροφοδότησης (χρήστες με ή χωρίς 
εξατομικευμένη μέτρηση συνέχειας τροφοδότησης) 

ζ. Περιεχόμενο και διαδικασίες αναφοράς στη ΡΑΕ καθώς και δημοσιοποίησης στοιχείων από 
την εφαρμογή της ρύθμισης. 

1.3. Επισκόπηση του Παραδοτέου   

Μετά το εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο, η παρούσα μελέτη εκτείνεται σε τρία ακόμη κεφάλαια. Πιο 
συγκεκριμένα:  

o Στο Κεφάλαιο 2 δίνονται σαφείς ορισμοί για το τι σημαίνει προγραμματισμένη και 
απρογραμμάτιστη διακοπή, πως ορίζεται η διάρκειά της και ποια ακριβώς είναι τα 
περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα και με τους ορισμούς που δίνονται στην [5]. 

o Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται οι παραδοχές για τον καθορισμό του οικονομικού 
ανταλλάγματος και παρουσιάζονται οι εξαιρέσεις και οι ειδικές κατηγορίες για το επακριβές 
ύψος του.   

o Στο Κεφάλαιο 0 παρουσιάζονται τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζει ο ΔΕΔΔΗΕ στη ΡΑΕ 
για την εξακρίβωση που πρέπει να συνοδεύει τις μακροχρόνιες διακοπές.   
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2. Ορισμοί     
2.1. Βασικός Ορισμός της Μακροχρόνιας Διακοπής  

2.1.1. Ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Πρακτικής  
Σύμφωνα με την 6η έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
(Council of European Energy Regulators – CEER) [5], καθώς και το ενημερωτικό σημείωμα επί 
των απαντήσεων του ερωτηματολογίου της ΡΑΕ προς τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές [7], η 
πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών εφαρμόζει σχήματα αποζημίωσης για μη 
προγραμματισμένες μακροχρόνιες διακοπές. Πιο συγκεκριμένα, 17 χώρες αποζημιώνουν τους 
καταναλωτές σε περιπτώσεις μακροχρόνιας μη προγραμματισμένης διακοπής. Ωστόσο, 
παρατηρείται μια σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ τους ως προς τον μέγιστο επιτρεπτό χρόνο 
αποκατάστασης αυτών των διακοπών. Εφόσον η διακοπή αποκατασταθεί μέσα στο επιτρεπτό 
χρονικό διάστημα, οι καταναλωτές δεν δικαιούνται αποζημίωση.  Στην Εσθονία και στη Ρουμανία 
υπάρχει οικονομικό αντάλλαγμα και στην περίπτωση των προγραμματισμένων διακοπών 
εφόσον η διακοπή είναι μεγαλύτερη από ένα χρονικό διάστημα. 

Στον Πίνακας 2.1.1 παρουσιάζεται μια ταξινόμηση που πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης ως 
προς τον μέγιστο χρόνο αποκατάστασης των μακροχρόνιων μη προγραμματισμένων διακοπών 
με βάση τα σχετικά στοιχεία των [5] και [7]. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται οι 15 από τις 17 χώρες που εφαρμόζουν σχήματα αποζημίωσης. Απουσιάζουν η 
Πορτογαλία και η Σλοβενία επειδή εφαρμόζουν ένα ιδιαίτερο σχήμα αποζημίωσης σύμφωνα με 
το οποίο η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση τον συνολικό χρόνο των μακροχρόνιων μη 
προγραμματισμένων διακοπών που έχουν πραγματοποιηθεί σε έναν χρόνο. 

Πίνακας 2.1.1 Μέγιστος χρόνος αποκατάστασης μακροχρόνιων μη προγραμματισμένων 
διακοπών 
Εύρος (ώρες) Χώρα 

0-4 Ολλανδία1 [5] 

4-8 Γαλλία [5], Λιθουανία2 [7], Ολλανδία3 [5], Ρουμανία4 [7] 

8-12 Ιταλία [5], Τσεχία [5] 

12-24 Φιλανδία [5], Ελλάδα5 [5], Νορβηγία [5][7], Σουηδία[5][7], Μεγάλη 
Βρετανία6 [5], Ρουμανία7 [7] 

>24 Βουλγαρία [5], Λετονία [7], Ιρλανδία [5], Μεγάλη Βρετανία8 [5], Ουγγαρία 
[7], Ρουμανία9 [7] 

 

Σύμφωνα με τις [5] και [7], κάποιες χώρες έχουν εισάγει επιπλέον κριτήρια κατηγοριοποίησης 
του μέγιστου χρόνου αποκατάστασης των μακροχρόνιων μη προγραμματισμένων διακοπών. Πιο 
συγκεκριμένα, η Ολλανδία προτείνει την κατηγοριοποίηση με βάση των επίπεδο τάσης (Υψηλή, 
Μέση, Χαμηλή) στην οποία συνδέεται ο καταναλωτής. Στην Ρουμανία, ο μέγιστος χρόνος 
αποκατάστασης μιας διακοπής διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία (αστικό ή αγροτικό 
περιβάλλον) καθώς και το είδος των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν όταν εκδηλώθηκε η 
διακοπή (κανονικές ή ειδικές καιρικές συνθήκες). Γεωγραφικά κριτήρια εφαρμόζονται και στην 
Τσεχία καθώς ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης στην πρωτεύουσα έχει οριστεί στις 8 ώρες ενώ 
στην υπόλοιπη χώρα στις 12 ώρες. Τέλος, στην Ουγγαρία και στη Μεγάλη Βρετανία, ο μέγιστος 

 
1 Καταναλωτές Υψηλής και Μέσης Τάσης 
2 Σύμφωνα με την [7], το εύρος του ελάχιστου χρόνου αποκατάστασης είναι 6-12 ώρες 
3 Καταναλωτές Χαμηλής Τάσης 
4 Κανονικές Συνθήκες (Αστικό Περιβάλλον) 
5 Καταναλωτές Μέσης Τάσης 
6 Κανονικές Συνθήκες 
7 Κανονικές Συνθήκες (Αγροτικό Περιβάλλον) 
8 Εξαιρετικές Συνθήκες (exceptional events) 
9 Ειδικές Καιρικές Συνθήκες 
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χρόνος αποκατάστασης διαφοροποιείται ανάλογα το είδος των καιρικών συνθηκών που 
επικρατούσαν όταν εκδηλώθηκε η διακοπή. 

2.1.2. Αποτελέσματα Επεξεργασίας Στοιχείων ΔΕΔΔΗΕ  
Στους Πίνακες 2.1.2 – 2.1.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των 
δεδομένων που παρέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ στην ομάδα μελέτης σχετικά με τη χρονική διάρκεια των μη 
προγραμματισμένων διακοπών κατά την τελευταία τριετία (2019 - 2021). Πιο συγκεκριμένα, 
στους Πίνακες 2.1.2 και 2.1.3 παρουσιάζονται τα ποσοστιαία σημεία (quantiles) της χρονικής 
διάρκειας των μη προγραμματισμένων διακοπών στα δίκτυα ΜΤ και ΧΤ, αντίστοιχα. Ως 
ποσοστιαίο σημείο QXX ορίζεται εκείνη η τιμή κάτω από την οποία βρίσκεται ένα ποσοστό (ΧΧ 
%) των δεδομένων. Για παράδειγμα, αν το ποσοστιαίο σημείο Q90 ισούται με 300 τότε το 90% 
των δεδομένων έχουν τιμή η οποία μικρότερη από 300. Τέλος, στον Πίνακα 2.1.4 παρουσιάζονται 
οι παραδοσιακοί στατιστικοί δείκτες (διάμεσος, μέση τιμή, τυπική απόκλιση) για κάθε έτος 
ανάλυσης στα δίκτυα ΜΤ και ΧΤ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία σειρά των Πινάκων 2.1.2 – 
2.1.4 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των συνολικών δεδομένων 
της τελευταίας τριετίας (2019 – 2021). 

Πίνακας 2.1.2 Χρονική διάρκεια μη προγραμματισμένων διακοπών σε δίκτυα ΜΤ (λεπτά) 

  Ποσοστιαία Σημεία (Quantiles) 
Αριθμός 

Διακοπών Έτος Q90 Q91 Q92 Q93 Q94 Q95 Q96 Q97 Q98 Q99 

2019 300 330 370 429 510 655 880 1145 1440 1835 80546 

2020 308 345 393 460 568 733 945 1197 1440 1798 67975 

2021 300 335 385 454 563 735 940 1170 1415 1779 72769 

2019-2021 300 335 381 448 543 704 920 1170 1430 1805 221290 

 

Πίνακας 2.1.3 Χρονική διάρκεια μη προγραμματισμένων διακοπών σε δίκτυα XΤ (λεπτά) 

  Ποσοστιαία Σημεία (Quantiles) Αριθμός 
Διακοπών 

Έτος Q90 Q91 Q92 Q93 Q94 Q95 Q96 Q97 Q98 Q99 

2019 240 243 270 300 335 391 480 690 1087 1500 40972 

2020 250 270 300 345 400 499 684 919 1220 1527 34280 

2021 240 265 290 325 380 463 610 838 1106 1446 35800 

2019-2021 240 252 275 307 354 420 525 785 1140 1510 111052 

 

Πίνακας 2.1.4 Στατιστική ανάλυση χρονικής διάρκειας μη προγραμματισμένων διακοπών (λεπτά) 

 ΜΤ ΧΤ 

Έτος Διάμεσος 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

Διάμεσος 
Μέση 
Τιμή 

Τυπική 
Απόκλιση 

2019 90 184,18 556,32 75 141,23 263,75 

2020 90 188,72 552,01 80 157,26 514,74 

2021 90 186,63 526,40 81 149,28 266,53 

2019-2021 90 186,38 545,32 78 145,96 356,71 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.1.2, παρατηρείται ότι το ποσοστιαίο σημείο Q95 στα δίκτυα ΜΤ 
ισούται με 704 λεπτά, θεωρώντας ως περίοδο ανάλυσης την τελευταία τριετία (2019 – 2021). 
Αυτό σημαίνει ότι στο 95 % των μη προγραμματισμένων διακοπών, η διάρκειά τους είναι 
μικρότερη από 704 λεπτά (11 ώρες και 44 λεπτά). Το αντίστοιχο ποσοστιαίο σημείο Q95 στα 
δίκτυα ΧΤ είναι αρκετά χαμηλότερο και ισούται με 420 λεπτά (7 ώρες), όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 2.1.3. 

Στον Πίνακα 2.1.4, η τυπική απόκλιση της χρονικής διάρκειας των μην προγραμματισμένων 
διακοπών είναι αρκετά μεγαλύτερη της αντίστοιχης υπολογισθείσας μέσης τιμής τόσο στα 
δίκτυα ΜΤ όσο και στα δίκτυα ΧΤ. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ισχυρή ένδειξη ότι η κατανομή 
της χρονικής διάρκειας απέχει σημαντικά από την κανονική κατανομή. Συνεπώς, οι παραδοσιακοί 
στατιστικοί δείκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των ποσοστιαίων 
σημείων της κατανομής. Για παράδειγμα, σε μια κανονική κατανομή, το ποσοστιαίο σημείο Q95 
ορίζεται ως εξής: mean + 1,645·std, όπου mean η μέση τιμή και std η τυπική απόκλιση. Επομένως, 
στα δίκτυα ΜΤ, το ποσοστιαίο σημείο Q95 ισούται με 1083 λεπτά (18 ώρες και 3 λεπτά) το οποίο 
απέχει σημαντικά από την πραγματική τιμή (704 λεπτά).  

Από την παραπάνω ανάλυση, γίνεται κατανοητό ότι η χρήση των δεδομένων που 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.1.2 και 2.1.3 οδηγεί σε ασφαλέστερα συμπεράσματα έναντι του 
Πίνακα 2.1.4. 

 

2.1.3. Πρόταση για βασικό ορισμό της Μακροχρόνια Διακοπής  
Η ομάδα μελέτης εισηγείται ότι οικονομικό αντάλλαγμα πρέπει να καταβάλλεται σε 
καταναλωτές/prosumers κατά τη μακροχρόνια διακοπή τόσο δικτύων ΜΤ όσο και δικτύων ΧΤ. 
Επιπλέον, η χρονική διάρκεια Χ πέρα από την οποία θα καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα θα 
πρέπει να διαφοροποιείται μεταξύ δικτύων ΜΤ και ΧΤ. Αυτή η διαφοροποίηση έγκειται στη 
διαφορετική χρονική διάρκεια μη προγραμματισμένων διακοπών που εμφανίζουν τα δίκτυα ΜΤ 
και ΧΤ, όπως φαίνεται στους Πίνακες 2.1.2 και 2.1.3, αντίστοιχα. Αποτελεί επίσης πρακτική της 
Ολλανδίας, η οποία έχει ορίσει διαφορετικά μέγιστα επιτρεπτά χρονικά διαστήματα 
αποκατάστασης ανάλογα με το επίπεδο της τάσης στο οποίο γίνεται η διακοπή. 

Για τον προσδιορισμό της μέγιστης επιτρεπτής χρονικής διάρκειας μιας διακοπής (διακοπή χωρίς 
παροχή οικονομικού ανταλλάγματος) χρησιμοποιούνται τα δεδομένα των Πινάκων 2.1.2 και 
2.1.3. Η ομάδα μελέτης εισηγείται ότι οικονομικό αντάλλαγμα θα πρέπει να καταβάλλεται σε 
περιπτώσεις που η χρονική διάρκεια ξεπερνά το 95% των περιπτώσεων όπως έχει προσδιοριστεί 
με βάση τα δεδομένα της τελευταίας τριετίας (2019 – 2021). Σύμφωνα με τους Πίνακες 2.1.2 και 
2.1.3, τα ποσοστιαία σημεία Q95 για τη χρονική διάρκεια μη προγραμματισμένων διακοπών είναι 
11 ώρες και 44 λεπτά και 7 ώρες για τα δίκτυα ΜΤ και ΧΤ, αντίστοιχα.  

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η ομάδα μελέτης εισηγείται ότι η χρονική διάρκεια Χ πέρα από 
την οποία θα καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα είναι 8 ώρες. Αυτή η τιμή αφορά μη 
προγραμματισμένες διακοπές σε δίκτυα ΧΤ (ΧΧΤ = Χ = 8 ώρες), ενώ στα δίκτυα ΜΤ, η παραπάνω 
τιμή αυξάνεται κατά 50% και ισούται με 12 ώρες (XMT = 1.5·X = 12 ώρες). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι παρόμοιες τιμές εφαρμόζονται σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τον Πίνακα 2.1.1, η μέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια διακοπής έχει οριστεί σε ένα εύρος 8-
12 ωρών σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Τσεχία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, κτλ.). 

Σημείωση: Η αιτιολόγηση της αυξημένης χρονικής διάρκειας στην ΜΤ από τεχνική σκοπιά είναι η 
ακόλουθη: ενώ η διαπίστωση της διακοπής ηλεκτροδότησης στην ΜΤ μπορεί να είναι πολύ πιο 
έγκαιρη λόγω της ύπαρξης συστημάτων scada, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι πιο 
χρονοβόρα λόγω του επιπέδου τάσης (απαιτούνται πιο προσεκτικοί χειρισμοί στην 
αποκατάσταση βλάβης) και του εξοπλισμού που πιθανώς έχει υποστεί βλάβη (είναι μεγαλύτερος 
σε ισχύ, ακριβότερος και απαιτεί περισσότερο χρόνο για την αντικατάσταση ή επιδιόρθωσή του). 

Ένα άλλο σημείο που απασχόλησε την ομάδα μελέτης είναι το ακόλουθο: σχεδόν σε όλες τις 
περιαστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας οι καταναλωτές και υβριδικοί 
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καταναλωτές ΧΤ τροφοδοτούνται πρακτικά από εναέρια δίκτυα ΜΤ.  Επομένως η καταβολή 
οικονομικού ανταλλάγματος μετά από 12 ώρες (στις περιπτώσεις που ο ΔΕΔΔΗΕ αποδώσει την 
διακοπή σε βλάβη του δικτύου ΜΤ) θα αποτελούσε «αδικία» σε σύγκριση με τις περιπτώσεις που 
η βλάβη αποδίδεται στο δίκτυο ΧΤ.  Για τον λόγο αυτό προτείνεται και διαφοροποίηση του 
οικονομικού ανταλλάγματος σε αυτές τις περιπτώσεις όπως περιγράφεται στο σημείο 4) του 
κεφαλαίου 3.2.2 αυτού του κειμένου.  

2.2. Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης 

Ως προγραμματισμένη θεωρείται μια διακοπή ηλεκτροδότησης όταν αυτή έχει προηγουμένως 
κοινοποιηθεί στους χρήστες του δικτύου που θα επηρεάσει. Μια προγραμματισμένη διακοπή 
συνήθως συμβαίνει για λόγους συντήρησης ή και βελτίωσης του ηλεκτρικού δικτύου.  

2.2.1. Χρόνος κοινοποίησης 
Για να θεωρηθεί μια διακοπή ως προγραμματισμένη θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί κατάλληλα 
τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα από την έναρξή της όταν αφορά χρήστες στο επίπεδο της ΧΤ. 
Όταν αφορά χρήστες στο επίπεδο της ΜΤ, η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται 5 εργάσιμες 
ημέρες νωρίτερα. Όταν οι ανωτέρω χρόνοι δεν ικανοποιούνται, η διακοπή θα θεωρείται ως μη 
προγραμματισμένη. 

2.2.2. Τρόπος κοινοποίησης  
Ο σημερινός τρόπος μέσω ανακοινώσεων στις εισόδους οικοδομών, στύλους, κ.λπ., στην περιοχή 
όπου θα υπάρξει διακοπή θεωρείται, προς το παρόν, ικανοποιητικός ειδικά όταν συνοδεύεται και 
από ανακοίνωση στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Μελλοντικά, μέσω κοινής χρήσης βάσης 
δεδομένων με τους προμηθευτές ενέργειας και ηλεκτρονικής αποτύπωσης των παροχών με τις 
γραμμές του δικτύου, θα έπρεπε να γίνει μέσω της αποστολής sms στους επηρεαζόμενους 
χρήστες.  

2.2.3.  Αιτιολόγηση 
Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κοινό, με τον ανωτέρω, ορισμό της προγραμματισμένης 
διακοπής. Διαφοροποιούνται όμως σημαντικά όσον αφορά τον χρόνο έγκαιρης ειδοποίησης [5]: 
Δεν έχει θεσμοθετηθεί ο χρόνος ειδοποίησης στην Κύπρο, Φινλανδία, Γερμανία και 
Λουξεμβούργο.  Στο Βέλγιο υπάρχει θεσμοθέτηση μόνο χρήστες του δικτύου ΥΤ και ΥΥΤ. Στον 
ακόλουθο Πίνακας 2.2.1, φαίνεται μία ταξινόμηση που έκανε η ομάδα μελέτης με βάση τα σχετικά 
στοιχεία του [5]. 

Πίνακας 2.2.1 Ελάχιστος χρόνος κοινοποίησης για να θεωρηθεί μια διακοπή ως 
προγραμματισμένη 

Χρόνος (ημέρες) Χώρα 
1 έως και 3 Κροατία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, 

Νορβηγία, Ελβετία, Ισπανία, Σλοβενία, Πορτογαλία.  
4 έως και 10 Αυστρία, Γαλλία, Λιθουανία, Πολωνία 
>10 Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία 

Σε ορισμένες (λίγες) χώρες υπάρχει διαφοροποίηση του χρόνου κοινοποίησης είτε με βάση το 
επίπεδο τάσης του χρήστη, είτε με το μέγεθος της εγκατεστημένης ισχύος. Έτσι, στην Κροατία ο 
χρόνος κοινοποίησης είναι μόλις 24 ώρες σε χρήστες με ισχύ μικρότερη των 30kW, στην Ολλανδία 
ο χρόνος κοινοποίησης αυξάνεται στις 10 ημέρες για χρήστες στη ΜΤ μέση και ΥΤ, στην Ουγγαρία 
ο χρόνος κοινοποίησης αυξάνεται στις 30 ημέρες για χρήστες με ισχύ μεγαλύτερη των 200kVA. 

Ο προτεινόμενος χρόνος κοινοποίησης των 48 ωρών θεωρούμε ότι είναι ένα εύλογο χρονικό 
διάστημα έτσι ώστε ο χρήστης να προετοιμαστεί για την διακοπή (π.χ. κατάλληλη επιλογή 
προϊόντων για αποθήκευση σε ψυγείο, αποφυγή/ακύρωση μιας πιθανής τηλε-εργασίας, κλπ) 
ενώ ταυτόχρονα δεν επιβαρύνει τον διαχειριστή με σχετικά μακροχρόνιους προγραμματισμούς. 
Επίσης εμπίπτει στην συνήθη πρακτική των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. Η προτεινόμενη 
διαφοροποίηση σε 5 εργάσιμες ημέρες για χρήστες στην ΜΤ, βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι 
πρόκειται για παραγωγικές διαδικασίες και επομένως χρειάζονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
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για την προσαρμογή τους σε μελλοντική διακοπή με στόχο τον περιορισμό των οικονομικών 
επιπτώσεων της διακοπής τροφοδότησης. 

2.3. Απρογραμμάτιστη διακοπή ηλεκτροδότησης 

Είναι κάθε διακοπή τροφοδότησης που δεν εμπίπτει στις προγραμματισμένες. 

2.3.1. Διαπίστωση της διακοπής ηλεκτροδότησης και της διάρκειάς της 
Η διαπίστωση θα γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 
1) Μετά από ειδοποίηση από τον πρώτο ενδιαφερόμενο καταναλωτή όπως αυτή έχει 

καταγραφεί και αποθηκευτεί στο σχετικό τηλεφωνικό κέντρο Βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ. 
2) Αυτόματα, από τα μέσα προστασίας του ΔΕΔΔΗΕ στις περιπτώσεις που η λειτουργία τους 

επιτηρείται από κάποιο σχετικό SCADA. Τέτοιες περιπτώσεις, π.χ. είναι οι αυτόματοι 
διακόπτες στους ΥΣ 150/20 kV του ΔΕΔΔΗΕ που τροφοδοτούν εναέριες ή υπόγειες γραμμές. 

3) αυτόματα από τις ενδείξεις των έξυπνων/ηλεκτρονικών μετρητών όπου αυτοί υπάρχουν. 

Με δεδομένο ότι η περίπτωση 1) ανωτέρω είναι σήμερα η συνηθέστερη, θα πρέπει οι δηλώσεις 
να γίνονται επώνυμα αναφέροντας και τον αριθμό παροχής. Να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι η 
δήλωσή του καταγράφεται και να γνωρίζει τις συνέπειες ψευδούς δήλωσης. Η διαπίστωση ότι 
δεν πρόκειται περί μεμονωμένου περιστατικού γίνεται όταν, για την ίδια περιοχή, ο ΔΕΔΔΗΕ 
δεχθεί 3 τουλάχιστον κλήσεις. Στην 3η κλήση έχουμε την έναρξη της διακοπής. Όταν οι 
περιπτώσεις 1) είναι υβριδικές με τις περιπτώσεις 2) ή 3), ως χρόνος έναρξης θεωρείται αυτός 
της αυτόματης διαπίστωσης. Σε περίπτωση που ο χρόνος έναρξης γίνεται εκτός συνηθισμένου 
(?) ωραρίου ή σε ημέρες αργίας, ο χρόνος έναρξης θεωρείται ότι είναι αυτός μετά από 4 ώρες 
(μισή βάρδια) από την στιγμή διαπίστωσης της διακοπής.  

Η λήξη της διακοπής γίνεται με την ομαλή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και πιστοποιείται 
από την καταχώρηση εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ σε σχετική βάση δεδομένων. 
Η λήξη της διακοπής σηματοδοτείται από την επαναφορά της τάσης στα κανονικά επίπεδα για 
τουλάχιστον 3 λεπτά. Ενδιάμεσες επαναφορές και διακοπές της τάσης για χρονικές διάρκειες 
μικρότερες των 3 λεπτών θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια μακροχρόνια διακοπή.  

Στις περιπτώσεις μη αυτόματης διαπίστωσης της διακοπής, ο ΔΕΔΔΗΕ θα ζητά, αντίστοιχα, από 
τουλάχιστον τρείς από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές να υπογράψουν σχετικό έγγραφο 
για τον χρόνο αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Το έγγραφο αυτό εισάγεται στην βάση 
δεδομένων και σηματοδοτεί την λήξη της διακοπής ηλεκτροδότησης. 

Η χρονική απόσταση μεταξύ λήξης και διαπίστωσης είναι η χρονική διάρκεια της διακοπής και με 
βάση αυτήν βεβαιώνεται ή όχι η καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος.   

Συνοπτικά και σε μορφή διαγράμματος ροής, η διαδικασία προσδιορισμού της διάρκειας της 
μακροχρόνιας διακοπής φαίνεται στο Σχ.  2.3.1. 
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Σχ.  2.3.1  Διάγραμμα ροής για τον προσδιορισμό της διάρκειας της μακροχρόνιας διακοπής 

 

2.3.2. Προσδιορισμός των χρηστών του δικτύου που επηρεάσθηκαν από την διακοπή 
Θεωρητικά, η ταυτοποίηση και το πλήθος των καταναλωτών/παραγωγών/prosumers που 
δικαιούνται οικονομικού ανταλλάγματος θα έπρεπε να προσδιορίζονται αυτόματα από τοv 
ΔΕΔΔΗΕ, μέσω αντιστοίχισης σε σχετική βάση δεδομένων, των αριθμών παροχής με τους 
κλάδους του δικτύου που έγινε η μακροχρόνια διακοπή.  

Σήμερα δεν υπάρχει τέτοια αντιστοίχιση (αυτό προέκυψε από την συζήτηση με τον ΔΕΔΔΗΕ στα 
πλαίσια της αρχικής τηλεδιάσκεψης στις 09/06/2022) και θα απαιτηθεί αρκετός χρόνος για την 
υλοποίησή της μέσω συστημάτων GIS. Ειδικά για την περίπτωση των διακοπών στην ΧΤ 
υπάρχουν επιπρόσθετες πολυπλοκότητες στην ταυτοποίηση των χρηστών λόγω των 
ασύμμετρων σφαλμάτων (μονοφασικά, διφασικά) και τις απουσίας εποπτείας του δικτύου ανά 
φάση.  

Έως ότου η ανωτέρω βάση δεδομένων για την αυτόματη αντιστοίχιση είναι 
ανύπαρκτη/ανεπαρκής, η καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος θα γίνεται μετά από αίτημα 
του κάθε ενδιαφερόμενου καταναλωτή (είναι η πρακτική που ακολουθείται στις περισσότερες 
χώρες [5]-σελ 56). Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει ετησίως να ενημερώνει τους χρήστες στο πώς να 
αιτούνται του χρηματικού ανταλλάγματος και να τους παρέχει ειδικό έντυπο αίτησης (σήμερα 
γίνεται στην Νορβηγία [5]-σελ 65).  

(Πρόταση: Σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει τέτοια βάση δεδομένων και δεν έχει κίνητρο να την 
δημιουργήσει σύντομα. Θα προτείναμε να ορισθεί αρχικά υψηλότερο οικονομικό αντάλλαγμα και 
όταν ετοιμάσει την βάση δεδομένων να γίνονται αυτόματα οι καταβολές με μικρότερο 
αντάλλαγμα. Ίσως λειτουργήσει σαν κίνητρο για την ετοιμασία της βάσης δεδομένων).  
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2.4. Περιστατικά Ανωτέρας βίας/Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης 

2.4.1. Εισαγωγή  
Σύμφωνα με την ανεπίσημη έκδοση του ΚΔΕΔΔΗΕ, [3], ως Περιστατικό Ανωτέρας Βίας ορίζεται 
κάθε γεγονός ή κατάσταση που βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου του Διαχειριστή του 
Δικτύου ή του Χρήστη Δικτύου το οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ακόμη και με την 
καταβολή προσήκουσας επιμέλειας εκ μέρους του και καθιστά αδύνατη την εφαρμογή μέρους ή 
του συνόλου των διατάξεων του [3]. Ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας είναι ιδίως: 

• τα ακραία καιρικά φαινόμενα,  
• οι απρόβλεπτες παρεμβάσεις δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική), 
• οι απεργίες ή άλλες εργατικές κινητοποιήσεις οι οποίες διαρκούν περισσότερο από πέντε 

(5) συνεχόμενες ημέρες και επηρεάζουν ουσιωδώς την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
του Διαχειριστή ή των Χρηστών, 

• η πράξη πολέμου (κηρυγμένου ή ακήρυχτου), 
• η επανάσταση ή λαϊκή εξέγερση και στάση, 
• ο σεισμός ή άλλη σεισμική δραστηριότητα των οποίων οι συνέπειες είναι σοβαρότερες 

από εκείνες που σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων δεν επηρεάζουν τη 
λειτουργία τους,  

• οι ζημιές από τρίτους που δεν μπορούν να αποφευχθούν όπως πτώσεις αεροπλάνων, 
δολιοφθορά ή τρομοκρατικές ενέργειες. 

Όπως αναφέρεται στο [3], κριτήριο για την αναγνώριση συνθηκών ανωτέρας βίας είναι ιδίως η 
ιδιάζουσα φύση και η έκταση ενός συμβάντος, καθώς επίσης και η πιθανότητα εμφάνισής του σε 
συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες περιβάλλοντος του επηρεαζόμενου τμήματος 
ή περιοχής του Δικτύου. Παρόλα αυτά δε δίνονται κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για τη 
πιθανότητα εμφάνισης ή την έκταση του συμβάντος.   

Αναφέρεται επίσης στο [3] ότι συμβάντα σε εγκαταστάσεις του Δικτύου, τα οποία ανάγονται 
στην κανονική ή ευλόγως αναμενόμενη λειτουργία τους ή/και εμπίπτουν σε αναμενόμενες 
συνθήκες περιβάλλοντος, δεν συνιστούν περιστατικά ανωτέρας βίας.  
2.4.2. Επισκόπηση σε Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες 
Παρόμοιοι ορισμοί δίνονται σε σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για τα περιστατικά Ανωτέρας 
βίας. Κάποιες χώρες όμως έχουν στους κανονισμούς τους πιο σαφείς ορισμούς και διάφορους 
δείκτες ποσοτικοποίησης [5], όπως φαίνονται στον Πίνακας 2.4.1. 

Πίνακας 2.4.1 Ορισμοί και Δείκτες ποσοτικοποίησης της Ανωτέρας Βίας  
Χώρα Δείκτες Ποσοτικοποίησης 

Ελβετία, Σλοβακία, Ρουμανία, 
Νορβηγία, Πολωνία, Ολλανδία, 

Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, 
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Κροατία, Τσεχία, Γερμανία 

Γενικός Ορισμός, Δεν υπάρχει δείκτης ποσοτικοποίησης του 
συμβάντος 

Σουηδία 
Αν το περιστατικό διαρκέσει περισσότερο από 12 ώρες, θεωρείται 
έκτακτο συμβάν 

Ισπανία 

Το περιστατικό θεωρείται ως έκτακτης ανάγκης/ανωτέρας βίας 
εάν προκύπτει από φυσικά αίτια και συμβεί/επηρεάζει 
τουλάχιστον το 10% των δήμων της χερσονήσου ή τουλάχιστον το 
50% των δήμων σε νησί.  

Πορτογαλία 
Το περιστατικό θεωρείται ως έκτακτης ανάγκης/ανωτέρας βίας 
εάν προκύπτει ότι η ενέργεια που ΔΕΝ παρέχεται (δείκτης ENS-
Energy Not Supplied) είναι μεγαλύτερη από 50 MWh.  

Σλοβενία 
Υπολογίζονται οι δείκτες (SAIFI, SAIDI, etc.) που προδιαγράφονται 
στο πρότυπο IEEE 1366:2003, λαμβάνοντας υπόψη μηνιαίους 
μέσους όρους και όχι ημερήσιους.  

Μεγάλη Βρετανία, Ουγγαρία 
Συμβάν Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε συμβάν που έχει ως 
αποτέλεσμα αριθμό σφαλμάτων μεγαλύτερο από 8 φορές το μέσο 
αριθμό σφαλμάτων σε επίπεδο τάσης >1 kV μέσα σε 24 ώρες.  
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Γαλλία 

Υπάρχει δείκτης ποσοτικοποίησης της έκτασης του συμβάντος 
ανωτέρας βίας (όταν επηρεάζει >100.000 καταναλωτές) και 
δείκτης συχνότητας εμφάνισης συμβάντος για να θεωρηθεί ως 
συμβάν ανωτέρας βίας → συχνότητα μικρότερη από 1 φορά στα 20 
χρόνια.  

Ιρλανδία 

Ορίζονται μόνο οι «ημέρες καταιγίδας» όπου οι ώρες που δεν 
εξυπηρετούνται οι καταναλωτές είναι > 61.570, αριθμός που έχει 
προκύψει από 2 τυπικές αποκλίσεις από το μέσο όρο των 
ημερησίων σφαλμάτων για 3 χρόνια (1999, 2000, 2001). 

2.4.3. Προτεινόμενος Ορισμός Περιστατικών Ανωτέρας Βίας/Έκτακτης Ανάγκης 
Έχοντας λάβει υπόψη και τους ορισμούς που έχουν δοθεί από τις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
στο [5], για το χαρακτηρισμό ενός συμβάντος ως συμβάν ανωτέρας βίας προτείνεται ο παρακάτω 
ορισμός.  

Ένα συμβάν μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιστατικό ανωτέρας βίας/έκτακτης ανάγκης όταν: 

1. Εμπίπτει σε μία από τις παρακάτω αιτίες:  
α. Φυσικές καταστροφές: αυτές χωρίζονται σε 2 υποκατηγορίες 

i. Ακραίες Καιρικές συνθήκες: η ταχύτητα ανέμου ή/και ο παγετός με συσσώρευση πάγου 
είναι μεγαλύτερη/ος από τις συνθήκες σχεδιασμού του εναέριου δικτύου της 
συγκεκριμένης περιοχής.  Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του με 
απλοποιημένο και κατανοητό στο ευρύ κοινό τρόπο, τις συνθήκες σχεδιασμού.  Π.χ. 
γραμμή ελαφριάς κατασκευής, ή βαρέως τύπου  σχεδιάσθηκε για να αντέχει σε 
ταχύτητα ανέμου ….km/h και παγετό που επιφέρει στρώμα πάγου ….cm. Το αντίστοιχο 
κείμενο θα δοθεί αρχικά στην ΡΑΕ προς έλεγχο και έγκριση και στην συνέχεια θα 
αναρτηθεί.  Στόχος αυτής της ανάρτησης στην ιστοσελίδα είναι η γνωστοποίηση στο 
ευρύ κοινό των συνθηκών σχεδιασμού πριν την εφαρμογή αυτής της ρύθμισης επειδή 
αυτό το σημείο θα μπορεί να διαφοροποιεί την καταβολή ή όχι οικονομικού 
ανταλλάγματος. Οι αντίστοιχες καιρικές συνθήκες θα πιστοποιούνται από την ΕΜΥ για 
την συγκεκριμένη περιοχή. 

ii. Άλλα ακραία φυσικά φαινόμενα:  
• σεισμοί,  
• εκρήξεις ηφαιστείων και επιπλοκές τους (π.χ. τσουνάμι),  
• πυρκαγιές (δασικές ή άλλου είδους) οι οποίες δεν οφείλονται σε σφάλματα του 

δικτύου π.χ. λόγω υψηλών θερμοκρασιών από υπερφόρτιση ή λόγω ηλεκτρικών 
τόξων, κλπ.,   

• πλημμύρες που προκλήθηκαν είτε από υπερχείλιση ποταμών/λιμνών είτε από 
ασυνήθιστο ύψος βροχής (ασυνήθιστο είναι αυτό που συμβαίνει σπανιότερα από 
μία φορά στα 20 έτη. (Σημείωση: Πρόταση της ομάδας μελέτης στην βάση ότι ο 
σχεδιασμός του δικτύου γίνεται σε βάθος 20ετίας). 

β. Μαζική/Συλλογική Ανθρώπινη Παρέμβαση: 
i. Ανθρώπινη Παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο: απεργίες, εξεγέρσεις, τρομοκρατικές 

ενέργειες, εκρήξεις από εκρηκτικούς μηχανισμούς, πτώση αεροσκάφους. Επίσης στην 
κατηγορία αυτή εμπίπτουν κλοπές ή δολιοφθορές στο ΕΔΔΗΕ (κλοπές ΜΣ, καλωδίων, 
διακοπτικού υλικού, καταστροφή εναέριων γραμμών, κ.λπ.) που προκαλούνται 
αποδεδειγμένα από τρίτους. 

ii. Ανθρώπινη Παρέμβαση που επηρεάζει μεγάλο ποσοστό των καταναλωτών σε ολόκληρη 
τη χώρα: πόλεμος, άλλες στρατιωτικές παρεμβάσεις, παρεμβάσεις που προέρχονται από 
αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης 

 

2. Επηρεάζει μεγάλο αριθμό καταναλωτών:  
i. >5% των χρηστών του δικτύου στο διασυνδεδεμένο σύστημα. (Σημείωση: Όταν 

επηρεάζεται μεγάλος αριθμός χρηστών σημαίνει ότι κάτι «μεγαλύτερο» από την σφαίρα 
επιρροής του ΔΕΔΔΗΕ έχει συμβεί, π.χ. μερικό black out)  
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ii. >20% των χρηστών του δικτύου σε μη διασυνδεδεμένο νησί. (Σημείωση: για τον ίδιο 
λόγο ως ανωτέρω) 

Σημείωση: Θεωρούμε ότι η ανωτέρω ποσοτικοποίηση με βάση τον αριθμό των χρηστών 
που επηρεάζονται είναι η πιο κατάλληλη για την ελληνική πραγματικότητα επειδή ο 
αριθμός αυτός είναι εύκολο να εξαχθεί πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Είναι και η πρακτική 
που ακολουθείται από Ισπανία και Γαλλία. Έμμεσα είναι και η πρακτική της Σουηδίας 
επειδή ένα περιστατικό που διαρκεί περισσότερο από 12 ώρες έχει επηρεάσει και σχετικά 
μεγάλο αριθμό χρηστών (για τα δεδομένα της οργανωτικής δομής της Σουηδίας). 
Αντίθετα, οι πρακτικές της Μεγάλης Βρετανίας, Ουγγαρίας και Πορτογαλίας απαιτούν 
υπολογισμούς τους οποίους μόνο ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί σήμερα να κάνει (επειδή αυτός έχει 
τα διαθέσιμα στοιχεία) και επομένως μειονεκτούν σε βαθμό διαφάνειας.  

2.4.4. Σχολιασμός των «Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης» όπως ορίζονται στο   
Εγχειρίδιο Λειτουργίας Δικτύου  
Στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας Δικτύου και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 1, Άρθρο 2, ορίζονται 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης οι οποίες είτε υπερκαλύπτονται από τους ορισμούς που δόθηκαν 
παραπάνω είτε δεν υιοθετούνται από την παρούσα ομάδα μελέτης για λόγους που αναλύονται 
στον παρακάτω πίνακα (σε εικόνες (screenshots) είναι αυτούσια η μεταφορά των ορισμών από 
το [10] ενώ με μπλε γράμματα τα σχόλια της παρούσας ομάδας). 

 
Σχόλιο: Οι ορισμοί αυτοί καλύπτονται από το σημείο 2i της παραγράφου 2.4.3 
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Σχόλιο: Αυτός ο ορισμός είναι τεχνικός και δεν δείχνει ούτε καν έμμεσα το πλήθος των χρηστών 
που επηρεάζονται. Π.χ. 5ΜVA μπορεί να είναι ένας μόνον καταναλωτής ΜΤ. Εάν οι διακοπές 
γίνονται για λόγους απόρριψης φορτίου (demand side management)- είτε 
προγραμματισμένου είτε εξαναγκασμένου- τότε καλύπτονται από τα σημεία 4 και 5  του 
Κεφαλαίου 3.2.3 του παρόντος κειμένου.   
 

 

 
Σχόλιο: Αυτός ο ορισμός καλύπτεται από το σημείο 2  του Κεφαλαίου 3.2.3 του παρόντος 
κειμένου.   

 

2.5. Μικρός Οικισμός  

Είναι οικισμός με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 1.000 κατοίκων.
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3. Οικονομικό Αντάλλαγμα  
 Στόχος του οικονομικού ανταλλάγματος δεν είναι η κάλυψη της οικονομικής ή άλλης ζημίας που 
υφίσταται ένας καταναλωτής/παραγωγός από τη διακοπή ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας, 
αλλά να λειτουργήσει ως οικονομικό κίνητρο για την μελλοντική βελτίωση (μείωση) αυτών των 
διακοπών από τον ΔΕΔΔΗΕ. 

3.1. Ανασκόπηση της πρακτικής σε Ευρωπαϊκές  χώρες για το ύψος του 

οικονομικού ανταλλάγματος. 

Στον ακόλουθο Πίνακας 3.1.1 φαίνεται το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος σε διάφορες 

χώρες και ο τρόπος που διαφοροποιείται χρονικά είτε ανάλογα με το επίπεδο τάσης του 

καταναλωτή είτε ανάλογα με το μέγεθος ισχύος του καταναλωτή, [5], [7].  

Πίνακας 3.1.1: Ύψος και χρονική κλιμάκωση οικονομικού ανταλλάγματος σε διάφορες 
Ευρωπαϊκές χώρες. 
Χώρα Βασικό αντάλλαγμα (σε νόμισμα 

της χώρας) 
Μεταβολή συναρτήσει του 
χρόνου της διακοπής 

Ανώτερο Όριο 

Βουλγαρία, 
[5] 

30 BCN για κάθε καταναλωτή μετά 
από 24h διακοπή 

20BCN για κάθε επιπλέον 
12h  

 

Τσεχία, [5] 10% της ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ  €250 για ΧΤ 
€500  για ΜΤ 
€5000 για ΥΤ 

Φινλανδία, 
[5] 

10% της ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ 
για χρονική διάρκεια διακοπής 12-
24h 

25% της ετήσιας χρέωσης 
για διάρκεια 24-72h 
50% της ετήσιας χρέωσης 
για διάρκεια 72-120h 
100% της ετήσιας χρέωσης 
για διάρκεια 120-192h 
150% της ετήσιας χρέωσης 
για διάρκεια 192-288h 
200% της ετήσιας χρέωσης 
για διάρκεια >288h 
 
 

€2000 

Γαλλία 20% της ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ 
για χρονική διάρκεια διακοπής 6-
12h  
[5] 
-για καταναλωτές ΧΤ με ισχύ 
μικρότερη από 36 kVA, η 
αποζημίωση είναι 2€/ kVA ισχύος 
ανά περίοδο 5 ωρών [7] 
-για καταναλωτές ΧΤ με ισχύ άνω 
των 36 kVA, η αποζημίωση είναι 
3,5€/kVA συμφωνημένης ισχύος 
ανά περίοδο 5 ωρών [7] 
-για καταναλωτές MV, η 
αποζημίωση είναι 3,5 € ανά kW 
συμφωνημένης ισχύος ανά 5ωρο. 
[7] 
Σημείωση: Υπάρχει διαφοροποίηση 
μεταξύ [5] και [7]. Θα θεωρήσουμε 
ως σωστό το [7] επειδή είναι 
πρόσφατο (2022)  

+20% ετήσιας χρέωσης για 
το ΔΔ για κάθε 6h πέραν των 
12h. [5] 

Μέγιστο οι 40h 
χωρισμένες σε 
διάρκειες των 
5h [7] 

Μεγάλη 
Βρετανία [5] 

75 GBP για οικιακούς καταναλωτές  
και  
150 GBP για εμπορικούς  
καταναλωτές μετά από 12 h 
διακοπή. 

35 GBP για κάθε επιπλέον 
διάστημα 12h. 

700 GBP ανά 
έτος και 
καταναλωτή 
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Το διάστημα των 12h γίνεται 24h ή 
48h για εξαιρετικά και μεγάλα 
συμβάντα αντίστοιχα όπως αυτά 
ορίζονται στην Μεγάλη Βρετανία.   

Ιταλία [5] €30 για καταναλωτές ΧΤ μετά τις 
8h διακοπή.  

€15 για κάθε επιπλέον 4h 
πέραν των 8h 

€300 

Ολλανδία [5] Α) €35 για καταναλωτές XT (<1kV) 
με γενικό μέσον προστασίας 
<3x25A για διάρκεια διακοπής 
4-8h.  

Β) €195 για καταναλωτές XT 
(<1kV)  με γενικό μέσον 
προστασίας >3x25A για 
διάρκεια διακοπής 4-8h. 

Γ) €910 για καταναλωτές MT 
(>1kV, <35kV)  για διάρκεια 
διακοπής 2-8h. 

Α) €20 για κάθε επόμενη 
περίοδο των 4h.  

Β) €100 για κάθε επόμενη 
περίοδο των 4h. 

Γ) €500 για κάθε επόμενη 
περίοδο των 4h. 

 

Νορβηγία [5] NOK 600 για διακοπές 12-24h NOK 1400 για διακοπές 24-
48h 
NOK 2700 για διακοπές 48-
72h 
NOK 1300/24h  για διακοπές 
>72h 

 

Σουηδία [5] 12,5% της ετήσιας χρέωσης για το 
ΔΔ για χρονική διάρκεια διακοπής 
12-24h 

Επιπρόσθετα 25% της 
ετήσιας χρέωσης για το ΔΔ 
για κάθε 24h πέραν των 
αρχικών 24h. 

300% της 
ετήσιας 
χρέωσης για το 
ΔΔ 

Ουγγαρία [7] για οικιακούς καταναλωτές: €14 
 για μη οικιακούς καταναλωτές:  
• LV – €25  
• MV – €85  
ανά 12h μετά τις πρώτες 24h 
εφόσον η διακοπή οφείλεται σε 
συμβάν Κατηγορίας Ι (κατά τον 
Ουγγρικό ορισμό).  
Στην περίπτωση συμβάντων που 
ανήκουν στην Κατηγορία ΙΙ, ισχύουν 
τα ίδια αλλά μετά τις πρώτες 48h. 
 

  

Ρουμανία [7] 30 Lei (~€6) για καταναλωτές στην 
ΧΤ 
200 Lei (~€40) για καταναλωτές 
στην ΜΤ 
Η χρονική διάρκεια της διακοπής 
πέρα από την οποία καταβάλλεται 
το ανωτέρω ποσόν ποικίλει από 4-
72h ανάλογα με το είδος της 
περιοχής (αστική, αγροτική) και τις 
καιρικές συνθήκες (συνηθισμένες ή 
ειδικές)  

  

Είναι φανερό από τον ανωτέρω Πίνακας 3.1.1 ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση μεταξύ των χωρών 

ούτε για το ύψος αλλά ούτε και στην μέθοδο προσδιορισμού του οικονομικού ανταλλάγματος. 

Υπάρχουν μόνον γενικές αρχικές προσεγγίσεις όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.   

3.2. Ύψος οικονομικού ανταλλάγματος 

Θεωρητικά, το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος θα έπρεπε να προσδιορισθεί με βάση την 
οικονομική επίπτωση μιας μακροχρόνιας διακοπής σε έναν καταναλωτή/παραγωγό. Αυτό 
εφαρμόζεται στις ακόλουθες χώρες όπου έχει διαπιστωθεί (μέσω σχετικής έρευνας) αυτή η 
οικονομική επίπτωση [5]-σελ.57:  

• Βρετανία 
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• Ολλανδία 
• Πορτογαλία 
• Ρουμανία 
• Σλοβενία  

 

Σε χώρες όπου δεν έχει γίνει τέτοιου είδους έρευνα (Τσεχία, Φινλανδία, Σουηδία, Ουγγαρία, 
Ιταλία), ο προσδιορισμός του ύψους του ανταλλάγματος γίνεται είτε σαν ποσοστό του ετήσιου 
κόστους του καταναλωτή για την ρυθμιζόμενη χρέωση του DSO, είτε μέσω σύγκρισης με άλλες 
χώρες, είτε βασισμένο στο κόστος ενέργειας κατά την περίοδο της διακοπής. 

3.2.1. Προτεινόμενος Παραμετρικός Προσδιορισμός 
Στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης προτείνουμε τον προσδιορισμό του οικονομικού ανταλλάγματος 
ως ποσοστό του ετήσιου κόστους του καταναλωτή για την ρυθμιζόμενη χρέωση προς το δίκτυο 
διανομής για τους εξής λόγους: 

Α. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει εκτίμηση του κόστους της διακοπής μέσω κάποιας σχετικής 
μελέτης. 

Β. Η καταβολή ανταλλάγματος με βάση το κόστος διακοπής θα είχε την μορφή αποζημίωσης ενώ 
στόχος την ρύθμισης είναι να δοθεί οικονομικό κίνητρο στον διαχειριστή του δικτύου για 
βελτίωση των υποδομών του δικτύου ώστε να περιορισθούν οι μακροχρόνιες διακοπές. 

Η ρυθμιζόμενη χρέωση προς το δίκτυο διανομής περιλαμβάνει δύο σκέλη: το ένα σκέλος είναι 
αναλογικό με την συμπεφωνημένη ισχύ κάθε καταναλωτή ενώ το άλλο σκέλος είναι συνάρτηση 
της ροής ενέργειας. Το πρώτο σκέλος αντανακλά τις επενδύσεις σε υποδομές δικτύου ενώ το 
δεύτερο το λειτουργικό κόστος (π.χ. απώλειες ενέργειας στο δίκτυο διανομής). Προτείνεται το 
οικονομικό αντάλλαγμα να είναι αναλογικό του πρώτου σκέλους επειδή κατά την διάρκεια της 
διακοπής δεν υπάρχει ροή ενέργειας ούτως ή άλλως.  

Σημείωση: Σήμερα η χρέωση για την ΧΤ για το πρώτο σκέλος είναι (ανάλογα με το μέγεθος της 
παροχής) 0,52-3,98 €/kVA/έτος. Για τους καταναλωτές ΜΤ είναι 1,097€/kW_KMZ/μήνα [9]. 

Στον ακόλουθο Πίνακας 3.2.1 φαίνεται ο προτεινόμενος παραμετρικός προσδιορισμός του 
οικονομικού ανταλλάγματος για τις διάφορες κατηγορίες χρηστών. 

Πίνακας 3.2.1 Παραμετρικός προσδιορισμός του οικονομικού ανταλλάγματος για τις διάφορες 
κατηγορίες χρηστών. 
Κατηγορία 
Χρήστη 
Δικτύου 
Διανομής 

Μοναδιαία Χρέωση για 
ΔΔ 

Ετήσια Χρέωση για 
ΔΔ, € 

Προτεινόμεν
ο οικονομικό 
αντάλλαγμα, 
€/διακοπή 

Παρατήρηση 

Οικιακός 
(συμπεριλαμβά
νονται και οι 
παροχές ΚΟΤ 
και ΤΠ) 

€0,52/kVA/έτος 𝛱𝜊𝜄𝜅 = 0,52 ∙ 𝛴𝛪𝜊𝜄𝜅  𝜆𝜊𝜄𝜅 ∙ 𝛱𝜊𝜄𝜅  Οι 
περισσότεροι 
οικιακοί 
χρήστες έχουν 
𝛴𝛪𝜊𝜄𝜅 = 8𝑘𝑉𝐴 
επομένως 
ετήσια χρέωση, 
€4.16. 
Προτείνουμε το 
𝜆𝜊𝜄𝜅 > 3 

Πελάτες ΧΤ με 
μέτρηση 
μέγιστης 
ζήτησης ισχύος 
(παροχή άνω 
των 25 kVA) 
και μέτρηση 
άεργου ισχύος 

€3,98/kVA/έτος 𝛱𝛸𝛵1 = 3,98 ∙ 𝛴𝛪𝛸𝛵1 με 
𝛴𝛪𝛸𝛵1 > 25 

𝜆𝛸𝛵1 ∙ 𝛱𝛸𝛵1 Στην 
χαμηλότερη 
ΣΙ=25kVA ή 
ετήσια χρέωση 
είναι σήμερα 
~€100. 
Προτείνουμε, 
𝜆𝛸𝛵1 = 1 
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Πελάτες ΧΤ με 
μέτρηση 
μέγιστης 
ζήτησης ισχύος 
(παροχή άνω 
των 25 kVA), 
χωρίς μέτρηση 
άεργου ισχύος 

€2,72/kVA/έτος 𝛱𝛸𝛵2 = 2.72 ∙ 𝛴𝛪𝛸𝛵2 με 
𝛴𝛪𝛸𝛵2 > 25 

𝜆𝛸𝛵2 ∙ 𝛱𝛸𝛵2 Στην 
χαμηλότερη 
ΣΙ=25kVA ή 
ετήσια χρέωση 
είναι σήμερα 
2.72 ∙ 25 =
€68. 
Προτείνουμε, 
𝜆𝛸𝛵2 = 1.5 έτσι 
ώστε το 
οικονομικό 
αντάλλαγμα να 
είναι ίδιο όπως 
στην 
παραπάνω 
περίπτωση με 
μέτρηση της 
άεργης ισχύος. 
Η μέτρηση ή όχι 
της άεργης 
ισχύος 
σχετίζεται μόνο 
με τις απώλειες 
του δικτύου 
(δηλαδή την 
ροή ενέργειας) 
και επομένως 
με το δεύτερο 
σκέλος των 
χρεώσεων των 
καταναλωτών 
για το δίκτυο 
διανομής.   

Λοιποί Πελάτες 
ΧΤ 
(παροχή έως 
και 25 kVA) 

€1,46/kVA/έτος 𝛱𝛸𝛵3 = 1,46 ∙ 𝛴𝛪𝛸𝛵3 με 
𝛴𝛪𝛸𝛵3 ≤ 25 

𝜆𝛸𝛵3 ∙ 𝛱𝛸𝛵3 Στην 
υψηλότερη 
ΣΙ=25kVA η 
ετήσια χρέωση 
είναι σήμερα 
1,46 ∙ 25 =
€36,5. 
Προτείνουμε, 
𝜆𝛸𝛵3 = 2 

Πελάτες ΜΤ €1,097/KMZkW/μήνα 𝛱𝛭𝛵 = 1,097 ∙ 𝛫𝛭𝛧 ∙
12 = 13,164 ∙ 𝛫𝛭𝛧  

𝜆𝛭𝛵 ∙ 𝛱𝛭𝛵  Στην ΜΤ 
συνδέονται 
καταναλωτές 
με ΣΙ>250 kVA 
(θεωρητικό 
όριο για 
σύνδεση στην 
ΧΤ) μέχρι και 15 
MVA (όριο 
αποκλειστικής 
γραμμής ΜΤ). Η 
ΚΜΖ είναι 
μικρότερη της 
ΣΙ και σε πολλές 
περιπτώσεις 
πολύ 
μικρότερη. Εάν 
υποθέσουμε ότι 
150 ≤ 𝛫𝛭𝛧 ≤
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8000 𝑘𝑉𝐴 
προκύπτει 
2 𝑘€ ≤ 𝛱𝛭𝛵 ≤
105 𝑘€ ετησίως
. Για να 
συμβαδίζει το 
ύψος του 
οικονομικού 
ανταλλάγματος 
και με την 
Ευρωπαϊκή 
πρακτική 
προτείνουμε  
𝜆𝛭𝛵 = 1/12 
(δηλαδή την 
χρέωση ενός 
μήνα μόνον) και 
ταυτόχρονα 
κάποιο (???) 
ανώτερο όριο 
στο 
αντάλλαγμα 
ανά διακοπή.  

  

Ο γενικός κανόνας θα είναι ότι το οικονομικό αντάλλαγμα θα καταβάλλεται πάντοτε  όταν η 
διακοπή (προγραμματισμένη ή όχι) είναι συνεχής και μεγαλύτερη ή ίση από Χ ώρες (το Χ όπως 
εκτιμήθηκε στην παράγραφο 2.1.3).   

Στα ανωτέρω ποσά προτείνεται η ακόλουθη, τμηματικά-γραμμική, χρονική κλιμάκωση ως 
επιπλέον κίνητρο προς τον Διαχειριστή για αμεσότερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. 

Για τους οικιακούς καταναλωτές όπως στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 3.2.2 Συντελεστής για Οικιακούς 
Καταναλωτές 

Χρόνος Συντελεστής, λ 
𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟐 ∙ 𝑿 𝜆𝜊𝜄𝜅  

𝟐 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟑 ∙ 𝑿 5 ∙ 𝜆𝜊𝜄𝜅  
𝟑 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 15 ∙ 𝜆𝜊𝜄𝜅  

Παράδειγμα: Για χρόνο διακοπής 2 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 < 3 ∙ 𝑋 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝜊𝜄𝜅 + 5 ∙
𝜆𝜊𝜄𝜅 = 6 ∙ 𝜆𝜊𝜄𝜅. 

Για χρόνο διακοπής 3 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝜊𝜄𝜅 + 5 ∙ 𝜆𝜊𝜄𝜅 + 15 ∙ 𝜆𝜊𝜄𝜅 = 21 ∙
𝜆𝜊𝜄𝜅.  To 21 ∙ 𝜆𝜊𝜄𝜅 είναι και το μέγιστο οικονομικό αντάλλαγμα ανα μακροχρόνια διακοπή για 
αυτήν την κατηγορία χρηστών.  

Για τους Πελάτες ΧΤ με μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω των 25 kVA) και 
μέτρηση άεργου ισχύος όπως στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 3.2.3 Συντελεστής για Πελάτες ΧΤ με 
μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω των 
25 kVA) και μέτρηση άεργου ισχύος 

Χρόνος Συντελεστής, λ 
𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟐 ∙ 𝑿 𝜆𝛸𝛵1 

𝟐 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟑 ∙ 𝑿 2 ∙ 𝜆𝛸𝛵1 
𝟑 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 5 ∙ 𝜆𝛸𝛵1 

Παράδειγμα: Για χρόνο διακοπής 2 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 < 3 ∙ 𝑋 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛸𝛵1 + 2 ∙
𝜆𝛸𝛵1 = 3 ∙ 𝜆𝛸𝛵1, για χρόνο διακοπής 3 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛸𝛵1 + 2 ∙
𝜆𝛸𝛵1 + 5 ∙ 𝜆𝛸𝛵1 = 8 ∙ 𝜆𝛸𝛵1.  To 8 ∙ 𝜆𝛸𝛵1 είναι και το μέγιστο οικονομικό αντάλλαγμα ανά 
μακροχρόνια διακοπή για αυτήν την κατηγορία χρηστών.  
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Για Πελάτες ΧΤ με μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω των 25 kVA), χωρίς 
μέτρηση άεργου ισχύος όπως στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 3.2.4 Συντελεστής για Πελάτες ΧΤ με 
μέτρηση μέγιστης ζήτησης ισχύος (παροχή άνω των 
25 kVA), χωρίς μέτρηση άεργου ισχύος 

Χρόνος Συντελεστής, λ 
𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟐 ∙ 𝑿 𝜆𝛸𝛵2 

𝟐 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟑 ∙ 𝑿 2 ∙ 𝜆𝛸𝛵2 
𝟑 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 5 ∙ 𝜆𝛸𝛵2 

Παράδειγμα: Για χρόνο διακοπής 2 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 < 3 ∙ 𝑋 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛸𝛵2 + 2 ∙
𝜆𝛸𝛵2 = 3 ∙ 𝜆𝛸𝛵2, για χρόνο διακοπής 3 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛸𝛵2 + 2 ∙
𝜆𝛸𝛵2 + 5 ∙ 𝜆𝛸𝛵2 = 8 ∙ 𝜆𝛸𝛵2.  To 8 ∙ 𝜆𝛸𝛵2 είναι και το μέγιστο οικονομικό αντάλλαγμα ανά 
μακροχρόνια διακοπή για αυτήν την κατηγορία χρηστών.  

Για Λοιπούς Πελάτες ΧΤ (παροχή έως και 25 kVA) όπως στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 3.2.5 Συντελεστής για Λοιπούς Πελάτες ΧΤ 
Χρόνος Συντελεστής, λ 

𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟐 ∙ 𝑿 𝜆𝛸𝛵3 
𝟐 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 < 𝟑 ∙ 𝑿 2 ∙ 𝜆𝛸𝛵3 

𝟑 ∙ 𝜲 ≤ 𝒕 5 ∙ 𝜆𝛸𝛵3 

 

Παράδειγμα: Για χρόνο διακοπής 2 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 < 3 ∙ 𝑋 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛸𝛵3 + 2 ∙
𝜆𝛸𝛵3 = 3 ∙ 𝜆𝛸𝛵3, για χρόνο διακοπής 3 ∙ 𝛸 ≤ 𝑡 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛸𝛵3 + 2 ∙
𝜆𝛸𝛵3 + 5 ∙ 𝜆𝛸𝛵3 = 8 ∙ 𝜆𝛸𝛵3.  To 8 ∙ 𝜆𝛸𝛵3 είναι και το μέγιστο οικονομικό αντάλλαγμα ανά 
μακροχρόνια διακοπή για αυτήν την κατηγορία χρηστών.  

Για Πελάτες ΜΤ όπως στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 3.2.6 Συντελεστής για Πελάτες ΜΤ 
Χρόνος Συντελεστής, λ 

𝑿𝑴𝑻 ≤ 𝒕 < 𝟐 ∙ 𝑿𝑴𝑻 𝜆𝛭𝛵 
𝟐 ∙ 𝑿𝑴𝑻 ≤ 𝒕 < 𝟑 ∙ 𝑿𝑴𝑻 𝜆𝛭𝛵 

𝟑 ∙ 𝑿𝑴𝑻 ≤ 𝒕 1,5 ∙ 𝜆𝛭𝛵 

 

Παράδειγμα: Για χρόνο διακοπής 2 ∙ 𝛸𝑀𝑇 ≤ 𝑡 < 3 ∙ 𝛸𝑀𝑇 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛭𝛵 +
𝜆𝛭𝛵 = 2 ∙ 𝜆𝛸𝛵3, για χρόνο διακοπής 3 ∙ 𝛸𝑀𝑇 ≤ 𝑡 το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 𝜆𝛭𝛵 + 𝜆𝛭𝛵 +
1,5 ∙ 𝜆𝛭𝛵 = 3,5 ∙ 𝜆𝛭𝛵.  To 3,5 ∙ 𝜆𝛭𝛵 είναι και το μέγιστο οικονομικό αντάλλαγμα ανά μακροχρόνια 
διακοπή για αυτήν την κατηγορία χρηστών.  

Σημείωση: Αντίστοιχη χρονική κλιμάκωση εφαρμόζεται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές 
χώρες όπως φαίνεται και στον Πίνακας 3.1.1. 

Στο Σχ.  3.2.1 φαίνεται σε μορφή διαγράμματος ροής ο παραμετρικός προσδιορισμός του 
οικονομικού ανταλλάγματος. 



   
 

 
24 

 

 
Σχ.  3.2.1 Παραμετρικός προσδιορισμός του οικονομικού ανταλλάγματος σε μορφή διαγράμματος ροής 

3.2.2. Πρόταση διαφοροποιήσεων σε ειδικές κατηγορίες  
Στο ανωτέρω γενικό κανόνα προτείνονται διαφοροποιήσεις όσον αφορά είτε το ύψος είτε την 
χρονική διάρκεια της διακοπής ηλεκτροδότησης είτε και τα δύο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις 
όπως αναλύεται στην συνέχεια. 

 
1) Σε σχέση με προγραμματισμένες ή όχι διακοπές προτείνεται να μην υπάρχει διαφοροποίηση 

όσον αφορά στην χρονική διάρκεια πέραν της οποίας καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα 
αλλά θα υπάρχει διαφοροποίηση στο ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος με μεγαλύτερο 
στην περίπτωση της μη προγραμματισμένης διακοπής έτσι ώστε να δοθεί οικονομικό κίνητρο 
(αντικίνητρο) στο ΔΕΔΔΗΕ για βελτίωση του δικτύου, της συντήρησής του και των 
αυτοματισμών σε αυτό. Έτσι, προτείνεται για τις προγραμματισμένες διακοπές, οι 
συντελεστές 𝜆 του Πίνακας 3.2.1 να είναι μειωμένοι κατά 10% σε σχέση με αυτούς που θα 
ισχύουν για τις απρογραμμάτιστες διακοπές.   

 

2) Όσον αφορά τα νησιά προτείνεται η ακόλουθη διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα σε νησιά στα 
οποία δεν υπάρχει μόνιμα εγκατεστημένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, η χρονική διάρκεια πέραν 
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της οποίας καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα προτείνεται να είναι 𝟐 ∙ 𝜲 όπου το Χ 
ορίσθηκε στην παράγραφο 2.1.3. Αυτό αιτιολογείται από την ανάγκη πρόσβασης του 
συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ μέσω θαλάσσης. Ταυτόχρονα, αναλογικά μεγαλύτερο θα πρέπει να 
είναι και οικονομικό αντάλλαγμα. Έτσι, προτείνεται οι συντελεστές 𝜆 του Πίνακας 3.2.1 να 
αντικατασταθούν με  2 ∙ 𝜆.  (Σημείωση: Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα 
σχετικά με νησιά) 

 

3) Σε μικρούς οικισμούς προτείνεται, η χρονική διάρκεια πέραν της οποίας καταβάλλεται 
οικονομικό αντάλλαγμα, να είναι 𝟏, 𝟓 ∙ 𝜲 επειδή τέτοιοι οικισμοί συνήθως βρίσκονται σε 
αγροτικές ή ορεινές περιοχές, σε μεγάλες αποστάσεις από κεντρικά σημεία ενός νομού και 
επομένως από συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ. Ταυτόχρονα, αναλογικά μεγαλύτερο θα πρέπει να είναι 
και το οικονομικό αντάλλαγμα. Έτσι, προτείνεται οι συντελεστές 𝜆 του Πίνακας 3.2.1 να 
αντικατασταθούν με  1,5 ∙ 𝜆. (Σημείωση: μια τέτοια αναλογία ακολουθεί η Ουγγαρία και η 
Ρουμανία [7]) 

 

4) Σε περίπτωση μη προγραμματισμένης διακοπής σε δίκτυα ΜΤ, η χρονική διάρκεια πέραν της 
οποίας καταβάλλεται οικονομικό αντάλλαγμα στους άμεσα επηρεαζόμενους καταναλωτές ΧΤ 
είναι 𝟏, 𝟓 ∙ 𝜲. Ωστόσο, για να αντισταθμιστεί ο αυξημένος χρόνος αποκατάστασης σε αυτήν 
την περίπτωση, αναλογικά μεγαλύτερο θα πρέπει να είναι και το οικονομικό αντάλλαγμα. 
Έτσι, προτείνεται οι συντελεστές λ του Πίνακας 3.2.1 να αντικατασταθούν με  λΜΤ/ΧΤ = 1,5∙λ. 

 

5) Οικονομικό αντάλλαγμα σε περιπτώσεις μακροχρόνιας διακοπής θα πρέπει να υπάρχει και για 
τους παραγωγούς από ΑΠΕ που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο διανομής. Η ηλεκτροπαραγωγή 
από ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής αναμένεται να έχει στο  εγγύς μέλλον πολύ μεγαλύτερη 
συμμετοχή στην καλή λειτουργία τόσο του δικτύου  διανομής όσο και του ηλεκτρικού 
συστήματος γενικότερα. Ταυτόχρονα όμως οι ΑΠΕ  στο ΔΔ μπορούν να θεωρηθούν και ως 
επενδύσεις. Επομένως προτείνουμε διαβάθμιση τόσο στο ύψος του οικονομικού 
ανταλλάγματος όσο και στον επιτρεπτό χρόνο διακοπής (Σημείωση: Οικονομικό αντάλλαγμα 
για παραγωγούς από ΑΠΕ στο δίκτυο διανομής δεν έχει καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι 
επομένως πρωτότυπη πρόταση της παρούσας ομάδας μελέτης και ιδιαίτερα του Χ. Δημουλιά 
για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω):  
Α. Στις περιπτώσεις των οικιακών ΦΒ στέγης το οικονομικό αντάλλαγμα είναι όσο των 

οικιακών καταναλωτών προσαυξημένο κατά 10%. Δηλαδή, το 𝜆𝜊𝜄𝜅 να αντικατασταθεί με 
1,1 ∙ 𝜆𝜊𝜄𝜅. Η χρονική διάρκεια διακοπής είναι η ίδια όπως και στους απλούς οικιακούς 
καταναλωτές.  

Β. Στην περίπτωση ελεγχόμενων (dispatchable) ΑΠΕ (π.χ. σταθμοί βιοαερίου, βιομάζας, 
κ.λπ.) συνδεδεμένων στο δίκτυο ΧΤ ως ανεξάρτητων παραγωγών, το οικονομικό 
αντάλλαγμα προτείνεται να είναι το 80% του οικονομικού ανταλλάγματος για μη 
οικιακούς καταναλωτές, συγκεκριμένα να είναι   
0,8 ∙ 𝜆𝛸𝛵1 ∙ 𝛱𝛸𝛵1  και 0,8 ∙ 𝜆𝛸𝛵3 ∙ 𝛱𝛸𝛵3 εάν η ονομαστική ισχύς της ΑΠΕ είναι μεγαλύτερη ή 
μικρότερη των 25kVA αντίστοιχα. 

Γ. Στην περίπτωση ΦΒ συνδεδεμένων στο δίκτυο ΧΤ ως ανεξάρτητων παραγωγών, ισχύουν 
όσα αναφέρονται ανωτέρω στο 5Β) εφόσον η διακοπή είναι κατά την διάρκεια της 
ημέρας. Δεν θα δίνεται οικονομικό αντάλλαγμα στην περίπτωση των ΦΒ εάν η διακοπή 
αρχίζει 1 ώρα πριν την δύση του ηλίου ή η ηλεκτροδότηση επανέρχεται μέχρι και μία ώρα 
μετά την ανατολή του ήλιου.  

Δ. Στην περίπτωση μικρών ανεμογεννητριών συνδεδεμένων στο δίκτυο ΧΤ, λόγω της 

εντονότερης στοχαστικότητας τους προτείνεται οικονομικό αντάλλαγμα ίσο με τα 
2

3
 

αυτού που αναφέρεται παραπάνω στο 5Β.  
Ε. Στις περιπτώσεις αυτοπαραγωγών στην MT το οικονομικό αντάλλαγμα θα είναι 10% 

μεγαλύτερο από ότι για τους αντίστοιχους καταναλωτές. Συγκεκριμένα το 𝜆𝛭𝛵 του 
Πίνακας 3.2.1 αντικαθίσταται με 1,1 ∙ 𝜆𝛭𝛵.  

ΣΤ.  Στις περιπτώσεις ανεξάρτητων παραγωγών από ΑΠΕ στην MT το οικονομικό 
αντάλλαγμα θα είναι στο 50% των καταναλωτών ΜΤ ανεξάρτητα από το μέγεθος της 
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εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού. Συγκεκριμένα το 𝜆𝛭𝛵 του Πίνακας 3.2.1 
αντικαθίσταται με 0,5 ∙ 𝜆𝛭𝛵 για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. (Σημείωση: Στην 
περίπτωση των ανεξάρτητων παραγωγών από ΑΠΕ στην MT, πιθανώς η χρέωση του 
δικτύου διανομής να είναι διαφορετική από αυτήν των καταναλωτών η οποία γίνεται με 
βάση την ΚΜΖ.).  

3.2.3. Διαφοροποίηση οικονομικού ανταλλάγματος σε εξαιρετικές συνθήκες 

1. Όταν η μακροχρόνια διακοπή ηλεκτροδότησης οφείλεται στους λόγους ανωτέρας βίας 

που αναφέρονται στα σημεία 1α, 1β, 2i και 2ii της παραγράφου 2.4.3, ο Διαχειριστής δεν 

έχει υποχρέωση άμεσης καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος.  Θεωρούμε ότι οι αυτές 

οι περιπτώσεις είναι πέρα από την σφαίρα επιρροής του Διαχειριστή και οποιοδήποτε 

οικονομικό αντάλλαγμα θα είχε την μορφή αποζημίωσης και όχι κινήτρου για την 

βελτίωση της λειτουργίας του Διαχειριστή. Προτείνουμε όμως τον καθορισμό ελάχιστου 

χρόνου αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης μετά την λήξη του συμβάντος που 

αναφέρεται στα ανωτέρω σημεία 1α, 1β, 2i και 2ii της παραγράφου 2.4.3. Παρόμοια 

πρακτική ακολουθείται στην Γαλλία (υποχρέωση του Διαχειριστή για αποκατάσταση της 

ηλεκτροδότησης στο 90% των χρηστών του δικτύου εντός 5 ημερών [5]). Εδώ 

προτείνουμε επίσης την υποχρέωση αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης εντός 5 

ημερών από την λήξη του συμβάντος (η λήξη πιστοποιείται από δημόσιο φορέα, π.χ. ΕΜΥ, 
αρμόδιο υπουργείο, κλπ, ανάλογα με το είδος του συμβάντος). Σε περίπτωση υπέρβασης, 

ο Διαχειριστής θα καταβάλει το οικονομικό αντάλλαγμα του Πίνακας 3.2.1 αλλά για κάθε 

ημέρα πέραν την 5ης.  

2. Όταν τα αίτια της διακοπής οφείλονται σε σφάλμα, αστοχία, πρόβλημα του δικτύου 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ο Διαχειριστής δεν έχει υποχρέωση άμεσης καταβολής 

οικονομικού ανταλλάγματος.. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Διαχειριστής θα πρέπει να 

αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση εντός 24h από την στιγμή εξάλειψης του σφάλματος 

στο δίκτυο μεταφοράς (η στιγμή αυτή πιστοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ). Σε περίπτωση 

υπέρβασης, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το οικονομικό αντάλλαγμα του Πίνακας 3.2.1 

αλλά για κάθε ημέρα πέραν την 1ης.  

3. Όταν η διακοπή οφείλεται σε δολιοφθορές στο δίκτυο διανομής (κλοπές ΜΣ, καταστροφή 
εναέριων γραμμών, κ.λπ.) που προκαλούνται αποδεδειγμένα από τρίτους ο Διαχειριστής 
δεν έχει υποχρέωση άμεσης καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις ο Διαχειριστής θα πρέπει να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση εντός 48h 
από την στιγμή διαπίστωσης της δολιοφθοράς. Σε περίπτωση υπέρβασης, ο Διαχειριστής 
θα καταβάλει το οικονομικό αντάλλαγμα του Πίνακας 3.2.1 αλλά για κάθε ημέρα πέραν 
την 2ης. 

4. Σε περιπτώσεις υποχρεωτικής ή συμπεφωνημένης περικοπής φορτίου ο Διαχειριστής δεν 
έχει υποχρέωση καταβολής οικονομικού ανταλλάγματος. 

5. Σε περιπτώσεις που η διακοπή ηλεκτροδότησης γίνεται εσκεμμένα για λόγους 
προστασίας ανθρώπων ο Διαχειριστής δεν έχει υποχρέωση καταβολής οικονομικού 
ανταλλάγματος. 

 
Στο Σχ.  3.2.2 φαίνεται σε μορφή διαγράμματος ροής οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις στον 
παραμετρικό προσδιορισμό του οικονομικού ανταλλάγματος. 
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Σχ.  3.2.2 Προτεινόμενες διαφοροποιήσεις στον παραμετρικό προσδιορισμό του οικονομικού 
ανταλλάγματος σε μορφή διαγράμματος ροής.    
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4. Αναφορά του ΔΕΔΔΗΕ στην ΡΑΕ και στο κοινωνικό σύνολο 
Οι μακροχρόνιες διακοπές ηλεκτροδότησης αποτελούν μέρος του Κώδικα Ποιότητας Ενέργειας 
και επομένως θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς. Επειδή ακριβώς είναι μακροχρόνιες 
υπάρχει η δυνατότητα λεπτομερούς καταγραφής χωρίς πίεση χρόνου. Επίσης, σήμερα υπάρχουν 
και τα τεχνικά μέσα για να γίνει αυτή η καταγραφή με οικονομικό και σχετικά απλό τρόπο. 

Προτείνουμε την δημιουργία από τον ΔΕΔΔΗΕ ειδικής βάσης δεδομένων (μέρος της βάσης 
δεδομένων για τον Κώδικα Ποιότητας Ενέργειας) η οποία θα ενημερώνεται σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο τόσο για την χρονική στιγμή έναρξης μιας διακοπής (μέσω του τηλεφωνικού 
κέντρου βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ και όσα αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο αυτού του 
κειμένου) όσο και για την λήξη. Το τελευταίο θα μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα εάν τα συνεργεία 
του ΔΕΔΔΗΕ φέρουν και ένα απλό tablet στο οποίο θα σημειώνονται λεπτομέρειες για την 
διακοπή: αιτία, γεωγραφική θέση, γραμμή, μετασχηματιστής. Επίσης θα μπορούν να 
υπογράφουν on-line και οι τρεις χρήστες περί της λήξης της διακοπής. Βασικά στοιχεία όπως 
έναρξη διακοπής, λήξη διακοπής, γεωγραφική θέση και αιτία θα μπορούν να μεταφέρονται 
(ακόμη και σε πραγματικό χρόνο) στην βαση δεδομένων αλλά και στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα στοιχεία να μένουν on-line επι κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. 3μηνο) έτσι ώστε να μπορεί ο 
κάθε ενδιαφερόμενος που αιτείται οικονομικού ανταλλάγματος να αποκτά τα βασικά στοιχεία 
για την αίτησή του.    

Η χρήση των tablets δεν είναι κάτι καινοτόμο αλλά ήδη χρησιμοποιείται σε υπηρεσίες όπως 
υπεργολάβοι των τηλεπικοινωνιακών παρόχων για εγκατάσταση τηλεφωνικής σύνδεσης ή/και 
παροχής internet μέχρι και την οδική βοήθεια για καταγραφή της γεωγραφικής θέσης και λοιπών 
στοιχείων σε περιπτώσεις βλαβών ή ατυχημάτων.    

Συγκεντρωτικά, ανά εξάμηνο, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να αναφέρει στην ΡΑΕ τα ακόλουθα στοιχεία 
μετά από μικρή επεξεργασία της ανωτέρω on-line βάσης δεδομένων.  

a. Το πλήθος των καταναλωτών/παραγωγών που είχαν μακροχρόνια διακοπή.  
b. Το είδος των καταναλωτών/παραγωγών ανά επίπεδο τάσης και ανά δραστηριότητα 

καθώς επίσης και τον μέσο όρο της διάρκειας διακοπής για κάθε μία από αυτές τις 
κατηγορίες, και το είδος της στατιστικής κατανομής που ακολουθεί η διάρκεια διακοπών 
για κάθε κατηγορία. 

c. Το συνολικό ύψος του χρηματικού ανταλλάγματος που καταβλήθηκε για κάθε 
κατηγορία. 

d. Το πλήθος και τον μέσο όρο των διακοπών ανά κατηγορία με χρονική διάρκεια μικρότερη 
από εκείνη για την οποία οφείλεται οικονομικό αντάλλαγμα.  
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