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Σύνοψη 

Η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών είναι ένα θέµα που απασχολεί 

συχνά τόσο τους καταναλωτές, όσο και την πολιτεία, ιδίως όταν αφορά 

υπηρεσίες που παρέχονται µονοπωλιακά και ο καταναλωτής δεν έχει τη 

δυνατότητα να χρησιµοποιήσει εναλλακτικούς «προµηθευτές» για τις 

υπηρεσίες αυτές. Όταν µάλιστα η υπηρεσία αυτή έχει να κάνει µε την 

διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος, ενός κοινωνικού αγαθού συνδεδεµένου 

τόσο στενά µε το σηµερινό πολιτισµό, το θέµα της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών γίνεται ακόµα πιο σηµαντικό. 

Η παρούσα εργασία, πέραν από µια παρουσίαση του κλάδου της ηλεκτρικής 

ενέργειας, της ∆ΕΗ γενικότερα και της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής 

ειδικότερα, που είναι και υπεύθυνη για τη διανοµή της ηλεκτρικής 

ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, παρουσιάζει µια θεωρητική 

προσέγγιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών στον τοµέα της 

∆ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και του τρόπου αντιµετώπισης των βλαβών 

από τη ∆ΕΗ. Στη συνέχεια, εξετάζονται αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά 

των βλαβών και οι διεργασίες που συναποτελούν το σύστηµα 

αποκατάστασης βλαβών, µε αφετηρία τις βλάβες και το «σύστηµα» 

αποκατάστασης της µονάδας της ∆ιανοµής στα Τρίκαλα, σε µια προσπάθεια 

µοντελοποίησης της όλης διαδικασίας. Παρουσιάζεται το ίδιο το µοντέλο, 

καθώς και τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης για τις διάφορες διεργασίες, 

και τέλος αναλύονται διάφορες ενδεχόµενες προτάσεις βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος αποκατάστασης βλαβών, ώστε µε 

τον οικονοµικότερο δυνατό τρόπο να εξαχθεί το µέγιστο δυνατόν 

αποτέλεσµα, τόσο για την επιχείρηση, όσο και για τον καταναλωτή. 
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1. Εισαγωγή 

 
Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ένα κοινωνικό αγαθό το οποίο παρέχεται 

στη χώρα µας υπό µορφή υπηρεσιών από τη ∆ηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ Α.Ε.).  

Η ∆ΕΗ ακολουθώντας το νέο θεσµικό πλαίσιο που δηµιούργησε η 

απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει µετατραπεί από τεχνική 

σε εµπορική επιχείρηση. Οφείλει να λειτουργεί ως ένα παραγωγικό 

σύστηµα το οποίο αφ’ ενός παράγει το ηλεκτρικό ρεύµα (Παραγωγή), το 

µεταφέρει (Μεταφορά) και το διανέµει (∆ιανοµή) σε κάθε Ελληνικό σπίτι 

και αφ’ ετέρου φροντίζει για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών – 

πελατών της. 

Για να φτάσει το ηλεκτρικό ρεύµα στους πελάτες της ∆ΕΗ (7,5 

εκατοµµύρια) σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, τόσο στην περιοχή του 

διασυνδεδεµένου συστήµατος όσο και στα νησιά, χρησιµοποιείται το δίκτυο 

διανοµής (Μέσης Τάσης 20 ΚV & Χαµηλής Τάσης 220V) συνολικού µήκους 

217.000 χιλιοµέτρων. 

 

Το δίκτυο αυτό παρότι συντηρείται κανονικά παρουσιάζει απρόοπτες 

βλάβες αποτέλεσµα των οποίων είναι οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος 

στους καταναλωτές. Τις βλάβες αυτές αποκαθιστούν, ανάλογα µε το είδος 

τους και την περιοχή, εξειδικευµένα συνεργεία ή µεµονωµένοι τεχνικοί της 

∆ΕΗ οι οποίοι ενηµερώνονται και καθοδηγούνται από το αντίστοιχο 

συντονιστικό κέντρο, µέσω ασυρµάτου ή κινητών τηλεφώνων και όλοι µαζί 

µπορούµε να πούµε ότι αποτελούν ένα παραγωγικό σύστηµα άρσης 

βλαβών. Το σύστηµα αυτό θα προσπαθήσουµε να προσοµοιώσουµε, 

προκειµένου να καταστεί δυνατός ο εντοπισµός των «ευαίσθητων» 

σηµείων του, αφού όµως πρώτα εξηγήσουµε τη δοµή της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας και αναδείξουµε τη σηµασία που έχει για τον τελικό 

καταναλωτή η ποιότητα της παρεχόµενης ενέργειας και πως οι ρυθµιστές 

της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, που άλλωστε λόγω της φύσης της 

παραµένει µονοπωλιακή, προσπαθούν να διασφαλίσουν την σωστή 

εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών. 
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Βέβαια, θα πρέπει να αποδεχτούµε ότι η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, 

παρότι είναι επιθυµία και στόχος όλων, δεν είναι εφικτή σε κανένα 

σύστηµα, σε καµία χώρα.  

 

2. Ο Κλάδος της Ενέργειας – Η ∆ΕΗ 

2.1. Ιστορική αναδροµή 

Η προ ∆ΕΗ περίοδος 

Το 1889 φτάνει το "ηλεκτρικό" στην Ελλάδα. Η Γενική Εταιρεία 

Εργοληψιών, κατασκευάζει στην Αθήνα την πρώτη µονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύµατος.  

Το 1950 υπήρχαν στη Ελλάδα 400 περίπου εταιρίες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρώτη ύλη που χρησιµοποιούσαν ήταν το 

πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας που φυσικά εισάγονταν από το εξωτερικό.  

Η κατάτµηση αυτή της παραγωγής, σε συνδυασµό µε τα εισαγόµενα 

καύσιµα, εξωθούσε την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος στα ύψη (τριπλάσιες 

ή και πενταπλάσιες τιµές απ' αυτές που ίσχυαν στις Ευρωπαϊκές χώρες). Το 

ηλεκτρικό λοιπόν ήταν ένα πολυτελείας αγαθό, αν και τις περισσότερες 

φορές παρεχόταν µε ωράριο και οι ξαφνικές διακοπές ήταν σύνηθες 

φαινόµενο. 

 

1950-2000: Πενήντα χρόνια ∆ΕΗ  

Για να εξαπλωθεί η ηλεκτρική ενέργεια οµοιόµορφα σε όλη τη χώρα 

και για να αξιοποιηθεί αποτελεσµατικά τόσο στη βιοµηχανία όσο και στην 

ύπαιθρο, τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η ∆ηµόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισµού, για να λειτουργήσει "χάριν του δηµοσίου συµφέροντος" µε 

σκοπό τη χάραξη και εφαρµογή µιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η 

οποία µέσα από την εντατική εκµετάλλευση των εγχώριων πόρων, να κάνει 

το ηλεκτρικό ρεύµα κτήµα και δικαίωµα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη 

φθηνότερη δυνατή τιµή. 
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Το ηλεκτρικό ρεύµα έφτασε µε επάρκεια σε κάθε άκρη της ελληνικής 

γης. Από τα µικρά ακριτικά νησιά µας ως τους πιο απόµακρους οικισµούς 

της ορεινής Ελλάδας. 

 

2001-2004: Η σύγχρονη ∆ΕΗ Α.Ε.  

Από την 1η Ιανουαρίου 2001, µε βάση το Ν. 2773/99 και το Π.∆. 333 

της 20ης ∆εκεµβρίου του 2000, η ∆ΕΗ µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία. 

Από το Φεβρουάριο του 2001 ξεκίνησε η απελευθέρωση της αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (νόµος 2773/1999), στα πλαίσια της 

ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.2. Η ∆ΕΗ σήµερα 

 

 

Η ∆ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και η µοναδική εταιρία 

διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, η οποία παρέχει ηλεκτρική 

ενέργεια σε 7,5 εκατοµµύρια πελάτες περίπου. Είναι εισηγµένη στο 

χρηµατιστήριο και στη µετοχική σύνθεση αποτυπώνεται στο σχήµα 2.1. 
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Σχήµα 2.1 : Μετοχική σύνθεση της ∆ΕΗ 

 

Ενώ όµως η επιχείρηση έχει εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο από το 2001 

και η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απελευθερώθηκε πλήρως ήδη από την 

1η Ιουλίου 2007, αντιµετωπίζεται από όλους και αντιµετωπίζει και εκείνη 

τον εαυτό της, ως ένα κρατικό, κοινωφελές µονοπώλιο. Ως συνέπεια 

αυτού, η ∆ΕΗ δυσκολεύεται να προσαρµοστεί στον καινούργιο της ρόλο, 

στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον. 

Η ∆ΕΗ προχωρά µε γοργά αλλά σταθερά βήµατα στην οργανωτική 

προσαρµογή της και στην ανάπτυξη µιας διαφορετικής επιχειρηµατικής 

κουλτούρας - µέσα από το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης που εφαρµόζει µε 

επιτυχία - εστιάζοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην 

αποτελεσµατικότητα και τον προσανατολισµό στον πελάτη. 

Η ∆ΕΗ Α.Ε. είναι σήµερα µία από τις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες 

που διατηρεί ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η 

Εταιρία µε βάση τον όγκο των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, είναι η 15η 

µεγαλύτερη σε µέγεθος εταιρία ηλεκτρισµού στην Ευρώπη  

Είναι µία πλήρως καθετοποιηµένη επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας µε 

ηγετική θέση σε κάθε της δραστηριότητα όπως αυτές αποτυπώνονται στο 

σχήµα 2.2. 
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Σχήµα 2.2 : Η οργάνωση της ∆ΕΗ (στοιχεία από το 

Επιχειρησιακό σχέδιο της ∆ΕΗ) 

 

Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από 97 ιδιόκτητους 

σταθµούς παραγωγής, µεταφέρεται µέσω περίπου 11.400 χιλιοµέτρων 

γραµµών υψηλής τάσης και διανέµεται στους καταναλωτές µέσω δικτύου 

διανοµής, µήκους περίπου 217.000 χιλιοµέτρων. 

Από τους 97 ιδιόκτητους σταθµούς οι 32 είναι θερµικές µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εκ των οποίων 22 λειτουργούν µε λιγνίτη 

συνολικής ισχύος 5.278 ΜW, 6 µε φυσικό αέριο συνολικής ισχύος 1.966 

MW και 4 µε πετρέλαιο συνολικής ισχύος 750 MW. Στο σχήµα 2.3 φαίνεται 

η ανάλυση των πηγών της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

Σχήµα 2.3 : Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (στοιχεία από 

τον ετήσιο απολογισµό της ∆ΕΗ) 
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Η ∆ΕΗ είναι η µοναδική εταιρία που έχει στην ιδιοκτησία της το 

σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

 

Η ∆ΕΗ ακολουθώντας το νέο θεσµικό πλαίσιο που δηµιούργησε η 

απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει µετατραπεί από τεχνική 

επιχείρηση, που στόχο είχε τον εξηλεκτρισµό της χώρας, σε εµπορική. 

Οφείλει να λειτουργεί ως ένα παραγωγικό σύστηµα, το οποίο αφ’ ενός 

παράγει το ηλεκτρικό ρεύµα (Παραγωγή), το µεταφέρει (Μεταφορά) και 

το διανέµει (∆ιανοµή) σε κάθε Ελληνικό σπίτι και αφ’ ετέρου φροντίζει 

για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών – πελατών της.(Εµπορία - 

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή, Παράρτηµα 1). 

 

Για να κατανοηθεί καλύτερα η εσωτερική δοµή της ∆ΕΗ θα πρέπει να 

εξετάσουµε το οργανόγραµµά της (Παράρτηµα 2). Αυτό αποτελεί µία 

οπτική αναπαράσταση ολόκληρου του φάσµατος των δραστηριοτήτων και 

διεργασιών που εκτελούνται µέσα στην εταιρεία. Μας δίνει τις 7 Γενικές 

∆ιευθύνσεις, τις 50 ∆ιευθύνσεις, τους 500 Τοµείς και τους 900 Υποτοµείς 

της ∆ΕΗ, καθώς και τον τρόπο που έκαστη εξ αυτών συνδέεται µε τις άλλες 

και πως όλες αυτές “δένουν” µε το σύνολο. (www.dei.gr) 

 

Η δοµή της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα 

αποτυπώνεται στο σχήµα 2.4. 
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Σχήµα 2.4 : ∆οµή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα* 

Είναι σηµαντικό να διευκρινιστούν οι ρόλοι των διαφόρων φορέων µια 

και εδώ και 50 χρόνια γνωρίζουµε µόνο τη ∆ΕΗ και µάλιστα πολύ συχνά 

εξακολουθεί να συγχέεται η ∆ΕΗ Α.Ε. µε τον ∆ιαχειριστή του Ελληνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΕΣΜΗΕ) και ο ∆ΕΣΜΗΕ µε την Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας (ΡΑΕ). 

Η ΡΑΕ (www.rae.gr) είναι µια ανεξάρτητη αρχή που φροντίζει, εισηγείται 

και προωθεί την ύπαρξη συνθηκών ίσων ευκαιριών, και υγιούς 

ανταγωνισµού και παρέχει την άδεια λειτουργίας σε παραγωγούς, 

προµηθευτές και λοιπούς φορείς της αγοράς. 

Ο ∆ΕΣΜΗΕ (www.desmie.gr) είναι µια εταιρεία που έχει ένα διπλό ρόλο: 

◊ Ο ένας ρόλος είναι αυτός που ασκούσε η ∆ΕΗ σε σχέση µε το Σύστηµα 

Μεταφοράς: φροντίζει να υπάρχει ανά πάσα στιγµή ισορροπία 

παραγωγής και κατανάλωσης και η ηλεκτρική ενέργεια να παρέχεται 

κατά τρόπο αξιόπιστο, ασφαλή και ποιοτικά αποδεκτό. 
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◊ Ο δεύτερος ρόλος του ∆ΕΣΜΗΕ είναι να εκκαθαρίζει την αγορά, να 

λειτουργεί σαν ένα είδος χρηµατιστηρίου που υπολογίζει κάθε ηµέρα 

ποιος οφείλει σε ποιόν. Ο ∆ΕΣΜΗΕ δεν εµπορεύεται ηλεκτρική 

ενέργεια και ότι βασικές συναλλακτικές σχέσεις είναι διµερείς µεταξύ 

παραγωγών/προµηθευτών και των πελατών τους. 

Στόχος του ∆ΕΣΜΗΕ είναι να εξασφαλίσει µια αξιόπιστη και 

αµερόληπτη λειτουργία του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας αλλά και της αγοράς που στηρίζεται σε αυτό έτσι ώστε οι νέοι 

παραγωγοί, οι επιλέγοντες πελάτες αλλά και όλοι οι καταναλωτές να 

διαθέτουν την παραδοσιακή αξιοπιστία του Συστήµατος που 50 χρόνια 

τώρα υπηρετεί την Ελλάδα, πλαισιωµένη µε τη διαφάνεια και αµεροληψία 

που απαιτούν οι κανόνες της νέας αγοράς. 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2773/99, όπως έχει 

τροποποιηθεί κυρίως µε τους Ν.3175/2003 και 3426/2005) θα έπρεπε και 

η ∆ιανοµή ηλεκτρικής ενέργειας να έχει διαχωριστεί σε δύο διαφορετικές 

οντότητες, τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και τον Κύριο του ∆ικτύου, µε 

σαφή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων µεταξύ τους. Στον Νόµο αυτό 

προβλέπονται µεταξύ άλλων τα εξής: 

«[… Ο] κύριος του ∆ικτύου, υποχρεούται να δέχεται τις αιτήσεις 
σύνδεσης στο ∆ίκτυο, να λειτουργεί το ∆ίκτυο, να διατηρεί τη 
λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το αναπτύσσει και να το 
συντηρεί σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που εκπονεί η ιδία και 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του 
∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών κατά περίπτωση, κατά τα 
οριζόµενα στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται 
στην προηγούµενη παράγραφο» (Άρθρο 21 παρ.2), 

«Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας, της συντήρησης και της ανάπτυξης του διασυνδεδεµένου 
∆ικτύου, […]» (Άρθρο 22 παρ.1). 

«Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου, ο 
∆ιαχειριστής αυτού υποχρεούται ειδικότερα να: 

α)  ∆ιασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του ∆ικτύου, 
λαµβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα µέτρα για την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

β)  ∆ιασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονοµικά 
αποδοτικού ∆ικτύου. 

γ)  ∆ιασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού, 
λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου, ιδίως όσον αφορά την 
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ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών, 
όπως καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου. 

 
Όµως, παρά τις σχετικές προβλέψεις της Νοµοθεσίας, στην πράξη 

δεν έχει υλοποιηθεί η διάκριση µεταξύ του Κυρίου και του ∆ιαχειριστή του 

δικτύου, ρόλους που καλείται να παίξει η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής, 

καθώς είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για όλα τα θέµατα του δικτύου. 

2.3. Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής 

Η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής συνδέεται µε τα περισσότερα θέµατα 

που αφορούν τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές. 

∆ραστηριοποιείται στο τελευταίο µέρος της φυσικής ροής της ηλεκτρικής 

ενέργειας και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε επαφή µε τις 

εγκαταστάσεις των καταναλωτών. 

Η επιχειρησιακή µονάδα της ∆ιανοµής είναι υπεύθυνη για τη διανοµή 

της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην 

περιοχή του διασυνδεδεµένου συστήµατος όσο και στα µη διασυνδεδεµένα 

νησιά. Παραλαµβάνει την ηλεκτρική ενέργεια από τη Μεταφορά και µέσω 

του δικτύου της παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του δικτύου 

να προµηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια που επιθυµούν.  

Μέσω του δικτύου της διανοµής, η ∆ΕΗ υλοποίησε το τεράστιο έργο 

του εξηλεκτρισµού της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα ο ηλεκτρισµός να 

φτάσει σε κάθε γωνιά της. 

Η ∆ιανοµή είναι σε καθηµερινή, άµεση επαφή µε την κοινωνία, σε 

ετοιµότητα µέρα και νύχτα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

κοινωνίας. 

Σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, η ∆ΕΗ, µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

∆ιανοµής, είναι ο µοναδικός διανοµέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 

ενώ παραµένει διαχειριστής του δικτύου διανοµής. 

Σήµερα, η Παραγωγή της ∆ΕΗ και άλλοι ιδιώτες παραγωγοί, καθώς και 

οι εισαγωγείς ενέργειας προσφέρουν ηλεκτρική ενέργεια στην 

χονδρεµπορική αγορά και την εγχέουν στο διασυνδεδεµένο ηλεκτρικό 

σύστηµα της χώρας. Η ενέργεια αυτή διαδοχικά, µέσω των δικτύων 

Μεταφοράς και ∆ιανοµής φθάνει στους καταναλωτές. 
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2.3.1. Αποστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής 

Αποστολή της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής είναι: 

Η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου µέσης και 

χαµηλής τάσης, δηλαδή των δρόµων της ενέργειας, εξυπηρετώντας όλους 

όσους συνδέονται ή θέλουν να συνδεθούν σ’ αυτούς τους δρόµους, µε 

διαφάνεια και αµεροληψία έναντι των διαφόρων παραγωγών, 

προµηθευτών και καταναλωτών, όπως ακριβώς οφείλουν να πράττουν οι 

αντίστοιχες Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε (∆ΕΚΕ κ.λπ.) για τους 

αυτοκινητοδρόµους. 

Η επιχειρησιακή µονάδα της ∆ιανοµής είναι υπεύθυνη για τη διανοµή 

της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην 

περιοχή του διασυνδεδεµένου συστήµατος όσο και στα µη διασυνδεδεµένα 

νησιά. Παραλαµβάνει την ηλεκτρική ενέργεια από τη Μεταφορά και µέσω 

του δικτύου της, παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του 

δικτύου να προµηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια που επιθυµούν. Μέσω 

του δικτύου της ∆ιανοµής, η ∆ΕΗ υλοποίησε το τεράστιο έργο του 

εξηλεκτρισµού της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα ο ηλεκτρισµός να 

φτάσει σε κάθε γωνιά της. 

Στόχος της είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών του 

δικτύου, δηλαδή η ποιοτική εξυπηρέτηση των χρηστών και η παροχή 

υψηλής ποιότητας ενέργειας µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος. Ειδικώς για 

την Αττική, στη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής υπάγεται και το υπόγειο δίκτυο 

Υψηλής Τάσης, καθώς και οι κλειστοί Υποσταθµοί Υψηλής Τάσης/Μέση 

Τάση (Κέντρα ∆ιανοµής) 

2.3.2. Οι κύριοι στόχοι της ∆ιανοµής 

Οι κύριοι στόχοι της ∆ιανοµής, συνοψίζονται στα παρακάτω: 

Ποιότητα εξυπηρέτησης 

Επιδιώκεται η αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες, 

µε την ταχύτερη ικανοποίηση των αιτηµάτων τους (ηλεκτροδοτήσεις, 

παραλλαγές), τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης στα Γραφεία, 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση, διαχείριση λοιπών αιτηµάτων & παραπόνων κλπ. 
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Ποιότητα ενέργειας 

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης ενέργειας µε τον 

εκσυγχρονισµό και την βελτίωση του επιπέδου αξιοπιστίας των 

εγκαταστάσεων της διανοµής και τη βελτίωση των αποδόσεων, ώστε να 

επιτευχθεί µείωση της έκτασης των διακοπών (προγραµµατισµένων και 

µη), βελτίωση του επίπεδου ποιότητας τάσης, µείωση πλήθους διακοπών, 

ταχύτεροι χρόνοι αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης κλπ.  

Μείωση του λειτουργικού κόστους 

Η υλοποίηση του έργου της ∆ιανοµής µε το µικρότερο δυνατό λειτουργικό 

κόστος, πράγµα επιτυγχάνεται µε την ενίσχυση, εκσυγχρονισµό και 

αυτοµατοποίηση του δικτύου, αλλά και την εστίαση στην ιδιαίτερη εξέταση 

της κάθε συνιστώσας του κόστους λειτουργίας.  

Προσαρµογή στις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος: 

Εναρµόνιση µε το ρυθµιστικό πλαίσιο, εύρωστο και ασφαλές δίκτυο και 

αισθητική αναβάθµισή του. 

 

2.3.3. ∆ραστηριότητα της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής 

Οι εργασίες που εκτελούνται από την επιχειρησιακή µονάδα της ∆ιανοµής 

αφορούν:  

 Ικανοποίηση νέων αιτηµάτων χρηστών 

 Ανάπτυξη του δικτύου 

 Ενισχύσεις - βελτιώσεις των δικτύων 

 Εργασίες εκµετάλλευσης του δικτύου 

2.3.4. Βασικά µεγέθη της ∆ιανοµής  

Βασικά µεγέθη της ∆ιανοµής (Στοιχεία ∆εκεµβρίου 2008): 

� 7,5 εκ. καταναλωτές (σηµεία µέτρησης κατανάλωσης) 9.400 στη 

Μέση Τάση (ΜΤ) & οι υπόλοιποι στη Χαµηλή Τάση (ΧΤ) 
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� ∆ιανοµή 49.000 GWh ετησίως (13.000 στη ΜΤ & 36.000 στη ΧΤ). 

∆εν περιλαµβάνονται οι καταναλώσεις των πελατών Υψηλής Τάσης 

(ΥΤ) και οι απώλειες των δικτύων 

� 102.000 χλµ. δίκτυο ΜΤ 

� 115.000 χλµ. δίκτυο ΧΤ 

Συνολικά 217.000 χλµ. δικτύου, δηλαδή 5 φορές η περίµετρος της γης! 

Ετήσια αύξηση του µήκους δικτύου 1,7%, ήτοι 3.600 χλµ. δικτύου. Στον 

Πίνακα 2.1 και στο διάγραµµα του Σχήµατος 2.5 φαίνεται η διαχρονική 

εξέλιξη του µήκους του δικτύου διανοµής. 

� 146.000 Υποσταθµοί ΜΤ/ΧΤ. Ετήσια αύξηση 1,9%, ήτοι 2.800 τεµ. 

νέων Υποσταθµών (Υ/Σ) 

� 196 χλµ. ∆ίκτυο ΥΤ & 14 Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ σε Αττική.  

Πίνακας 2.1 : ∆ίκτυα ∆ιανοµής ΜΤ & XT (km) 

1955 1960 1970 1980 1990 2000 2007 2009 

1.480 9.300 58.450 109.566 151.548 190.211 213.721 217.000 

 

 

Σχήµα 2.5 : Εξέλιξη του µήκους των δικτύων ∆ιανοµής την 

τελευταία 15ετία (www.dei.gr) 
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Κύρια Οικονοµικά µεγέθη 

� Πάγια δικτύων ∆ιανοµής µε αξία περίπου 4,7 δις €  

� ∆απάνες εκµετάλλευσης (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 425εκ.€. 

� Επενδύσεις 443 εκ. €. 

 

Προσωπικό & οργάνωση 

� 7.300 µισθωτοί (32% του συνολικού προσωπικού της ∆ΕΗ). 

� 5 κεντρικές διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, 58 Περιοχές, 

95 Πρακτορεία, 108 Υποπρακτορεία, 15 Περιφερειακές και 

Κεντροβαρικές Αποθήκες. ΣΥΝΟΛΟ 286 µονάδες, διάσπαρτες 

στη χώρα. (Για την περαιτέρω ανάλυση της διάρθρωσης της Γενικής 

∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής δες και στο Παράρτηµα 3) 

Για να φτάσει το ρεύµα στους 7,5 εκ. πελάτες σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, τόσο στην περιοχή του διασυνδεδεµένου συστήµατος όσο και 

στα νησιά, χρησιµοποιείται το δίκτυο διανοµής, συνολικού µήκους περίπου 

217.000 χλµ.  

Οι τεχνικές υπηρεσίες της ∆ιανοµής στα 271 καταστήµατά της, είναι 

επιφορτισµένες µε συνδέσεις, αποκαταστάσεις βλαβών, συντήρηση και 

εποπτεία του δικτύου, µε στόχο την άρτια και οµαλή τροφοδότηση µε 

ηλεκτρικό ρεύµα όλων των πελατών της.  

 
Σχήµα 2.6 : ∆ιάρθρωση µιας Περιοχής ∆ιανοµής 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΟΜΕΑΣ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΤΟΜΕΑΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

 
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 

 
ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 
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Στο Σχήµα 2.6 εµφανίζεται η τυπική διάρθρωση µιας Περιοχής, η οποία 

περιλαµβάνει τους τοµείς ∆ικτύου (στις µεγαλύτερες Περιοχές διαχωρίζεται 

σε τοµέα Εκµετάλλευσης, Μελετών και Κατασκευών), Χρηστών και 

Υποστήριξης, καθώς και ενδεχόµενα Πρακτορεία και Υποπρακτορεία. 

 

Οι εργασίες που εκτελούνται από την επιχειρησιακή µονάδα της ∆ιανοµής 

αφορούν: 

1. Την εκµετάλλευση του δικτύου, δηλαδή: 

•  τη λειτουργία του δικτύου διανοµής 

•  την επιθεώρηση και συντήρηση των δικτύων  

•  την αποκατάσταση βλαβών 

•  την εξυπηρέτηση των χρηστών δικτύου (εξυπηρέτηση γραφείου) 

•  και την καταµέτρηση των καταναλώσεων 

 

2. Την ικανοποίηση νέων αιτηµάτων χρηστών, ήτοι: 

•  Νέες ηλεκτροδοτήσεις καταναλωτών 

•  Τροποποίηση παλαιών παροχών (επαύξηση ισχύος υπαρχουσών 

συνδέσεων) 

•  Μετατοπίσεις δικτύων 

 

3. Την ανάπτυξη δικτύου, που σηµαίνει την υλοποίηση: 

•  Ενισχύσεων – βελτιώσεων των δικτύων. 

•  Επωνύµων έργων, όπως η κατασκευή Κέντρων ∆ιανοµής (Κ/∆) και 

διασυνδετικών γραµµών 150 kV σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

 

Ακολουθώντας το νέο θεσµικό πλαίσιο που δηµιούργησε η 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ∆ΕΗ Α.Ε. και ιδιαίτερα 

η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής αναπτύσσει και την εµπορική της πλευρά 

υιοθετώντας πελατοκεντρική νοοτροπία (ο καταναλωτής γίνεται πελάτης) 

και θέτει σαν κύριο στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών της.  

 



Βλάβες στη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας – Προσοµοίωση συστήµατος 
αποκατάστασης βλαβών 
ΒΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

18 

3. Η Ποιότητα Υπηρεσιών στον τοµέα της 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα στον 

τοµέα της διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πελάτες είναι ευαίσθητοι σε 

όλους τους τοµείς της ποιότητας υπηρεσιών: επηρεάζονται για παράδειγµα 

από τον χρόνο ανταπόκρισης στα αιτήµατα και στα παράπονά τους, την 

αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τα ηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά της τάσης τροφοδότησης. 

Η ποιότητα υπηρεσιών είναι πολυδιάστατη. Επιπρόσθετα, το ιδανικό 

επίπεδο ποιότητας εξαρτάται από τις προτιµήσεις των πελατών, και οι 

προτιµήσεις αυτές µπορούν να διαφοροποιούνται σε µεγάλο βαθµό µεταξύ 

των διαφόρων πελατών ή κατηγοριών πελατών. Επιπλέον, η µέτρηση της 

ποιότητας µπορεί να είναι δύσκολη, η ποιότητα του δικτύου µπορεί να 

επηρεάζεται από τη συµπεριφορά των πελατών, κ.ά. Ως αποτέλεσµα, δεν 

είναι δυνατόν να δοθεί µια και µόνη κατεύθυνση σχετικά µε τον 

προκαθορισµό των επιθυµητών επιπέδων ποιότητας υπηρεσιών σε 

διαφορετικές διαστάσεις της ποιότητας. 

Τα συνήθη προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση αφορούν διακύµανση 

της τάσης τροφοδότησης, βυθίσεις τάσης, διακοπές στην τροφοδότηση ή 

µεταβατικές περιστασιακές υπερτάσεις ως προς γη, που οφείλονται σε 

προβλήµατα εσωτερικά ή εξωγενή, στο Σύστηµα Παραγωγής – Μεταφοράς, 

στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής ή στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. 

Η συνέχεια τροφοδότησης αφορά τις διακοπές της παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες που είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο 

διανοµής, ή της έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο από τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής που συνδέονται σε αυτό, λόγω συµβάντων 

εκτός των εγκαταστάσεων αυτών των πελατών ή παραγωγών. 

Οι διακοπές της τάσης τροφοδότησης προκαλούνται από µόνιµα ή 

παροδικά σφάλµατα στο Σύστηµα ΥΤ ή στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής που έχουν 

σχέση κυρίως µε εξωτερικά γεγονότα, αστοχίες υλικών ή παρεµβάσεις 

τρίτων και είναι απρόβλεπτα γεγονότα, διακρίνονται δε σε βραχείες 

διακοπές (µε διάρκεια µέχρι 3 λεπτά) και σε µακρές διακοπές (µε διάρκεια 

µεγαλύτερη από 3 λεπτά). 
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Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160, το οποίο έχει εκδοθεί και στη χώρα 

µας ως Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/25.05.2000 καθορίζει ορισµένα 

όρια µέσα στα οποία είναι αποδεκτή η ποιότητα της παρεχόµενης 

ηλεκτρικής ενέργειας στον κάθε καταναλωτή. 

Τα θέµατα της ποιότητας σχετίζονται εν γένει µε την ταχύτητα 

ανταπόκρισης της διανοµής, και η απόδοση αυτή µετράται ως χρονική 

περίοδος. Άλλωστε, τα θέµατα της ποιότητας που παρέχουν οι εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται σε µονοπωλιακές αγορές, όπως είναι η διανοµή 

της ηλεκτρικής ενέργειας, υπόκεινται σε ρύθµιση από τις αντίστοιχες 

ρυθµιστικές αρχές (στην περίπτωση αυτή τη ΡΑΕ) που ελέγχουν την 

παρεχόµενη προς τους καταναλωτές ποιότητα, δίνοντας κίνητρα ή και 

επιβάλλοντας ποινές στις εταιρείες αυτές (∆ΕΗ) επιδιώκοντας τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας. 

Ένα πρώτο προαπαιτούµενο για να επιτευχθούν τα επιθυµητά επίπεδα 

ποιότητας είναι η διαθεσιµότητα αξιόπιστων στοιχείων και ο υπολογισµός 

χαρακτηριστικών δεικτών. 

 

3.1. Κανόνες συλλογής δεδοµένων 

Ο σκοπός των κανόνων συλλογής δεδοµένων είναι να συλλέγονται 

αξιόπιστες πληροφορίες που θα περιγράψουν την απόδοση του δικτύου σε 

ό,τι έχει να κάνει µε τη συχνότητα και διάρκεια των διακοπών 

τροφοδότησης. Η διαδικασία για µέτρηση δεικτών συνέχειας τροφοδότησης 

είναι ξεκάθαρα καθορισµένη. 

Γενικά, η συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τη µέση απόδοση της 

επιχείρησης (σε ολόκληρο το σύστηµα διανοµής ή σε ένα τµήµα αυτού) 

είναι ευκολότερη από τη συλλογή αντίστοιχων πληροφοριών για 

µεµονωµένους πελάτες. 

Για να συλλεχθούν δεδοµένα σχετικά µε τη συνέχεια τροφοδότησης η 

επιχείρηση καταγράφει όλα τα περιστατικά διακοπών και τα χαρακτηριστικά 

τους και υπολογίζει από το αρχείο της τους σχετικούς στατιστικούς δείκτες. 
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3.1.1. Καταγραφή διακοπών σε επίπεδο κεντρικού δικτύου 

Η καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε τις διακοπές περιλαµβάνει γενικά τα 

εξής: 

� παρακολούθηση όλων των περιστατικών διακοπής. Αυτό γίνεται 

καταγράφοντας κάθε συµβάν µε χρονολογική σειρά. Η παρουσία 

ενός συστήµατος τηλεποπτείας και τηλεχειρισµών (Supervisory 

Control and Data Acquisition (SCADA)) διευκολύνει το έργο αυτό, 

και εξασφαλίζει ότι κανένα συµβάν δεν παραµένει δίχως να 

καταγραφεί. Πέραν της καταγραφής των συµβάντων, ένα τέτοιο 

σύστηµα ενηµερώνει αυτόµατα και το αρχείο των ενεργειών που 

έγιναν για την αντιµετώπιση του συµβάντος. 

� παρακολούθηση όλων των σχετικών πληροφοριών που αφορούν 

κάθε περιστατικό διακοπής. Οι διακοπές δεν είναι όλες ίδιες. 

Χαρακτηρίζονται από την αιτία τους, τον τύπο τους και τη διάρκεια 

τους. 

 

Μια µόνιµη διακοπή τροφοδότησης σηµαίνει και τη διακοπή 

λειτουργίας ενός στοιχείου ή τµήµατος του δικτύου διανοµής. Τα δίκτυα 

διανοµής λειτουργούν στην πράξη ακτινικά (χωρίς βρόχους), και, κατά 

συνέπεια, κάθε διακοπή λειτουργίας των στοιχείων του δικτύου οδηγεί σε 

διακοπή της τροφοδότησης κάποιων πελατών. Οι διακοπές τροφοδότησης 

οι οποίες οφείλονται σε διακοπές ή διαταραχές στην παραγωγή ή στο 

σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι πολύ µικρό ποσοστό των 

διακοπών τροφοδότησης των πελατών που συνδέονται στο δίκτυο 

διανοµής.  

Για τα συµβάντα του δικτύου διανοµής βασικά χαρακτηριστικά είναι το 

επίπεδο τάσης στο οποίο εµφανίζονται (µέση ή χαµηλή τάση – ΜΤ ή ΧΤ 

αντίστοιχα). Η συσχέτιση της συχνότητας των συµβάντων µε παράγοντες 

όπως ο τύπος του εξοπλισµού, ή οι τοπικές συνθήκες, µπορούν να 

συµβάλουν αποφασιστικά στην εξαγωγή συµπερασµάτων και στη λήψη 

αποτελεσµατικών µέτρων για τη µείωση των δυσλειτουργιών. 
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3.1.2. Κατηγοριοποίηση µη προγραµµατισµένων διακοπών 

Οι µη-προγραµµατισµένες διακοπές οφείλονται σε µόνιµες ή παροδικές 

βλάβες. Κάθε βλάβη οδηγεί σε παρέµβαση του συστήµατος προστασίας του 

δικτύου διανοµής, και η παρέµβαση αυτή οδηγεί σε διακοπή τροφοδότησης 

κάποιων πελατών. Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι 

ενοχλητικά για τους επηρεαζόµενους πελάτες, αυτή η παρέµβαση του 

συστήµατος προστασίας είναι απαραίτητη, καθώς εάν δεν συνέβαινε η 

βλάβη πιθανότατα θα οδηγούσε σε διακοπή για ένα πολύ µεγαλύτερο 

σύνολο πελατών, καθώς επίσης και σε σοβαρές ζηµιές στον ηλεκτρικό 

εξοπλισµό (Bollen M., 2000). 

Μια βλάβη σε ένα ηλεκτρικό κύκλωµα µπορεί να συµβεί για µια σειρά 

διαφορετικών λόγων. Υπάρχουν αστοχίες του εξοπλισµού (π.χ. µια 

συσκευή που δεν δουλεύει όπως προβλέπεται λόγω παλαιότητας, ή 

φθοράς, ή ανεπαρκούς συντήρησης, λανθασµένων ρυθµίσεων τεχνικών 

παραµέτρων, κατασκευαστικών σφαλµάτων, κλπ), περιστατικά που 

συνδέονται µε τις καιρικές συνθήκες (κεραυνοί, χιόνι, πάγος, σφοδροί 

άνεµοι, κλπ), περιστατικά που συνδέονται µε το περιβάλλον (πτώση 

δέντρων, ζώα, κλπ), παρέµβαση τρίτων µερών (καταστροφή από ατύχηµα 

ή από επαφή, από συνεργεία τρίτων ή από τους ίδιους τους πελάτες). Για 

παράδειγµα, ο Ofgem (η ρυθµιστική αρχή ενέργειας της Μεγάλης 

Βρετανίας) (OFGEM, 2000) αναφέρει ότι το 50% περίπου των βλαβών σε 

εναέριες γραµµές υψηλής τάσης οφείλονται σε καιρικά φαινόµενα, το 10% 

σε αστοχίες του εξοπλισµού λόγω παλαιότητας ή/και φθοράς, και 20% σε 

άγνωστες αιτίες. Πολλές βλάβες οφείλονται σε «άγνωστους» λόγους, 

εξαιτίας της πραγµατικής δυσκολίας που υπάρχει στο να προσδιοριστεί µια 

άµεση αιτία, ειδικά όταν δεν υπάρχει ζηµιά και το κύκλωµα αποκαθίσταται 

δίχως να βρεθεί το σφάλµα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η έκταση της 

ζηµιάς που προκλήθηκε από βραχυκύκλωµα είναι τέτοια που κρύβει την 

αιτία. Σε ό,τι αφορά τα υπόγεια καλώδια, ο Ofgem επισηµαίνει ότι το 10% 

έως 30% των βλαβών προκαλούνται από ζηµιές τρίτων µερών, κυρίως 

εξαιτίας εργασιών στο οδόστρωµα. ∆εν είναι πρακτικό να εξετάζονται όλες 

οι ζηµιές λεπτοµερώς, και οι επιχειρήσεις διανοµής διεξάγουν τέτοιου 
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είδους αναλύσεις µόνο για καταστάσεις όπου έχουν εντοπίσει κάποιο 

συγκεκριµένο πρόβληµα.  

Συνήθως δεν υπόκεινται σε ρύθµιση όλα τα περιστατικά τα οποία 

οδηγούν σε διακοπές. Σε ό,τι αφορά τις αιτίες της διακοπής, δίνεται 

συνήθως µία λίστα των γεγονότων που µπορούν να εξαιρεθούν (γεγονότα 

των οποίων η επιχείρηση δεν έχει τον έλεγχο). Σε άλλες περιπτώσεις, ο 

ρυθµιστής δεν αναγνωρίζει εξαιρέσεις αλλά µπορεί να εξαιρέσει 

συγκεκριµένα συµβάντα µετά από αίτηµα της επιχείρησης. Πολλοί 

παράγοντες επηρεάζουν την επιλογή κάθε προσέγγισης, µεταξύ των 

οποίων και το γενικό νοµικό και διοικητικό πλαίσιο της χώρας. Γενικά 

συµπεριλαµβάνουν καταστάσεις ακραίων καιρικών συνθηκών (που 

ξεπερνούν τα τεχνικά όρια µε τα οποία έχει σχεδιαστεί το σύστηµα, ή που 

οδηγούν σε πολύ µακρές και ευρείες διακοπές) και λοιπές ειδικές συνθήκες, 

όπως παρεµβάσεις δηµοσίων αρχών (αστυνοµία, πυροσβεστική), απεργίες, 

ζηµιές από τρίτα µέρη που δεν µπορούν να αποφευχθούν όπως πτώσεις 

αεροπλάνων, τροµοκρατικές ενέργειες, εξεγέρσεις και παρόµοιες πράξεις. 

Είναι κοινή πρακτική να οµαδοποιούµε τα συµβάντα αυτά µε τον όρο 

«γεγονότα οφειλόµενα σε ανωτέρα βία (force majeure - FM)».  

Όσον αφορά τη διάρκειά τους, οι µη προγραµµατισµένες διακοπές 

κατατάσσονται σαν µακρές διακοπές (µεγαλύτερες από 3 λεπτά) όταν 

οφείλονται σε µόνιµη βλάβη, και σαν βραχείες διακοπές (έως 3 λεπτά) όταν 

οφείλονται σε παροδική βλάβη (CENELEC, 1999, European Standard EN 

50160). Οι περισσότερες βλάβες σε εναέριες γραµµές είναι παροδικές: 

προκαλούν τη λειτουργία του συστήµατος προστασίας, αλλά δεν όχι µόνιµη 

ζηµιά στο δίκτυο διανοµής. Μια τυπική αιτία παροδικής βλάβης είναι η 

ύπαρξη ενός µικρού αντικειµένου που προκαλεί µια προσωρινή 

βραχυκύκλωση. Το αντικείµενο (για παράδειγµα ένα µικρό κλαδί που έπεσε 

από ένα δέντρο) είτε θα πέσει στο έδαφος είτε θα καταστραφεί (π.χ. θα 

καεί ή θα λιώσει) εξαιτίας της υψηλής έντασης του ρεύµατος κατά τη 

διάρκεια της βραχυκύκλωσης, αφήνοντας µόνο ένα ηλεκτρικό τόξο. Μόλις 

το σύστηµα προστασίας αφαιρέσει από το δίκτυο τη γραµµή όπου συνέβη η 

βλάβη (δηλ. µηδενίσει τη διαφορά τάσης στα άκρα του τόξου), το τόξο 

αυτό εξαφανίζεται. Το αυτόµατο επανακλείσιµο του συστήµατος 

προστασίας και η θέση της γραµµής υπό τάση (µετά από ένα διάστηµα 
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επανακλεισίµατος που διαρκεί για χρόνο µικρότερο του ενός 

δευτερολέπτου έως µερικά λεπτά) θα επαναφέρει την παροχή δίχως µόνιµη 

βλάβη στο δίκτυο. Φυσικά, υπάρχει η πιθανότητα η βλάβη να µην είναι 

παροδική, αλλά µόνιµη. Σε αυτή την περίπτωση η προστασία θα 

ενεργοποιηθεί για δεύτερη φορά. Συχνά, ο µηχανισµός επανακλεισίµατος 

θα δώσει στη βλάβη µια δεύτερη ευκαιρία να εξαλειφθεί, δίνοντας ένα 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα µέχρι το επανακλείσιµο. (Bollen, 2000) 

 

Είναι χρήσιµο στο σηµείο αυτό να δούµε ένα παράδειγµα. Ας 

θεωρήσουµε το παράδειγµα του δικτύου διανοµής του Σχήµατος 3.1. Αυτό 

το απλοποιηµένο δίκτυο διανοµής παρουσιάζει τρία διαφορετικά επίπεδα 

τάσης: υψηλή τάση (ΥΤ), µέση τάση (ΜΤ), και χαµηλή τάση (ΧΤ). 

Υπάρχουν δύο υποσταθµοί µετασχηµατισµού ΥΤ/ΜΤ από τους οποίους 

ξεκινούν γραµµές δικτύου ΜΤ. Η συγκεκριµένη διάταξη αναφέρεται σχεδόν 

αποκλειστικά σε υπόγεια δίκτυα ΜΤ. Στις γραµµές ΜΤ κάθε κύκλος 

αντιπροσωπεύει ένα µετασχηµατιστή διανοµής ΜΤ/ΧΤ. Από αυτούς τους 

µετασχηµατιστές ΜΤ/ΧΤ ξεκινούν γραµµές δικτύου ΧΤ (βλέπε τη 

λεπτοµέρεια κάτω αριστερά στο σχήµα). ∆ιακόπτες (σχεδιασµένοι σαν 

τετράγωνα) βρίσκονται εκατέρωθεν κάθε µετασχηµατιστή και στο ξεκίνηµα 

κάθε γραµµής ΜΤ ή ΧΤ. Το δίκτυο λειτουργεί ακτινικά, αλλά ο κάθε 

µετασχηµατιστής ΜΤ/ΧΤ µπορεί να τροφοδοτηθεί από οποιονδήποτε από 

τους δύο µετασχηµατιστές ΥΤ/ΜΤ, αλλάζοντας τη θέση του ανοικτού 

διακόπτη (κατακόρυφη γραµµή). Η γραµµή ΜΤ στο πάνω µέρος της 

εικόνας (γραµµή Ασ) έχει την υψηλότερη πυκνότητα υποσταθµών ΜΤ/ΧΤ: 

εξυπηρετεί µια αστική περιοχή. Η κεντρική γραµµή ΜΤ (Ηµ) περνάει µέσα 

από µια ηµιαστική περιοχή, και η χαµηλότερη (Επ) µέσα από µια επαρχιακή 

περιοχή. Ειδικά στην περίπτωση των επαρχιακών περιοχών, η σχεδίαση του 

σχήµατος δεν απεικονίζει την ελληνική πρακτική, αλλά χρησιµοποιείται 

χάριν παραδείγµατος. 
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Μ/Σ 1 

Υποσταθµός 

ΥΤ/ΜΤ Μ/Σ 2 

Υποσταθµός 

ΥΤ/ΜΤ 

ΥΤ1 ΥΤ2 

ΜΤ 

Αστική 

Ηµιαστική 

Επαρχιακή 

Επ1 

Ηµ1 

Ασ1 
Επ2 

Ηµ2 

Ασ2 

 

Σχήµα 3.1: Παράδειγµα στοιχειώδους δικτύου διανοµής 

 

H επιχείρηση τηρεί δεδοµένα σχετικά µε τη δραστηριότητα της 

διανοµής, περίληψη των οποίων φαίνεται στον Πίνακα 3.1. Καταχωρούνται 

ή υπολογίζονται: ο αριθµός των πελατών στην αστική περιοχή (Ασ), στην 

ηµιαστική (Ηµ) και στην επαρχιακή (Επ), ο αριθµός των µετασχηµατιστών 

σε κάθε περιοχή και ο αριθµός των πελατών ανά µετασχηµατιστή. Αυτά τα 

δεδοµένα είναι υπολογισµένα για το σύνολο του έτους. 

 

Πίνακας 3.1 : Πλήθος πελατών 

Γραµµή ΜΤ 
δικτύου 

Πελάτες Μετασχηµατιστές 
διανοµής 

Πελάτες ανά 
µετασχηµατιστή 

ΜΤ/ΧΤ 
Ασ 7.000 14 500 

Ηµ 1.400 7 200 

Επ 200 4 50 

Σύνολο 8.600 25 344 

 

Ο Πίνακας 3.2 περιλαµβάνει τη λίστα των διακοπών µε χρονολογική 

σειρά: Κάθε γραµµή του πίνακα αντιστοιχεί σε ένα περιστατικό διακοπής. 

Για κάθε περιστατικό η επιχείρηση καταγράφει: την προέλευση (όλα τα 

περιστατικά στον Πίνακα 3.2 συνέβησαν επί του δικτύου διανοµής και 

δίνεται και το επίπεδο τάσης όπου συµβαίνει η αστοχία), το τµήµα που 
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αφαιρέθηκε από το σύστηµα διανοµής, τις εξαιρέσεις λόγω ανωτέρας βίας, 

την ηµεροµηνία, τον χρόνο αρχής και τον χρόνο τέλους κάθε περιστατικού, 

τον τύπο διακοπής (µακρά ή βραχεία), αν ήταν προγραµµατισµένη ή µη-

προγραµµατισµένη. 

 

Πίνακας 3.2: Αρχείο διακοπών 

 Προέλ
ευση 

Τµήµα Εξαίρεση Ηµεροµ
ηνία 

Ώρα 
Έναρξης 

Ώρα 
Λήξης 

Τύπος 

1 ΥΤ ΥΤ1 
Ναι: 
Ανωτέρα 
Βία 

3 Φεβ. 8.00 π.µ. 8.15 π.µ. 
Μη-προγρ., 
µακρά 

2 ΜΤ Ασ2 
Ναι: 
Ανωτέρα 
Βία 

12 Μαρ. 4.05 µ.µ. 5.45 µ.µ. 
Μη-προγρ., 
µακρά 

3.1 ΜΤ Επ1 Όχι 1 Μαϊ. 4.30 π.µ. 5.00 π.µ. 
Μη-προγρ., 
µακρά 

3.2 ΜΤ Επ1 Όχι 1 Μαϊ. 4.30 π.µ. 6.30 π.µ. 
Μη-προγρ., 
µακρά 

4 ΧΤ 

2 γραµµές 
ΧΤ του 
Μ/Σ 
ΜΤ/ΧΤ 
Επ1  

Όχι 10 Ιουν. 10.00 π.µ. 
11.40 
π.µ. 

Μη-προγρ., 
µακρά 

5 ΜΤ Επ1 Όχι 27 Οκτ. 9.00 µ.µ. 
10.00 
µ.µ. 

Μη-προγρ., 
µακρά 

 

Σηµειώνεται ότι υπάρχουν κάποιες περίπλοκες περιπτώσεις. Για 

παράδειγµα, εάν ο µηχανισµός αυτόµατου επανακλεισίµατος ή ένας 

διακόπτης λειτουργήσει δύο φορές και διατηρήσει τελικά το κύκλωµα 

ανοικτό για περισσότερο από τρία λεπτά, το περιστατικό θα θεωρηθεί ως 

µια µακρά διακοπή. Ορισµοί για αυτήν και παρόµοιες περιπτώσεις πρέπει να 

δίνονται στους κανόνες συλλογής δεδοµένων. 

 

3.1.3. Στατιστικοί δείκτες: µακρές διακοπές σε επίπεδο 

συστήµατος διανοµής 

Από την οπτική γωνία των χρηστών του δικτύου, η ενόχληση που 

προκαλείται από τις διακοπές τροφοδότησης περιγράφεται ικανοποιητικά 

µέσω του αριθµού των διακοπών µέσα σε µια χρονική περίοδο, και της 

συνολικής διάρκειας των διακοπών κατά την ίδια χρονική περίοδο. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο η συνέχεια τροφοδότησης επικεντρώνεται σε 

δείκτες ποιότητας που εκφράζουν τη συχνότητα και τη διάρκεια των 
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διακοπών τροφοδότησης. Από την πλευρά των επιχειρήσεων διανοµής 

σηµασία δίνεται και σε δείκτες όπως ο ρυθµός αστοχιών λειτουργίας ανά 

τύπο εξοπλισµού, ή ανά αιτία, κλπ.  

Οι κύριοι στατιστικοί δείκτες της συνέχειας τροφοδότησης είναι: 

Ο µέσος αριθµός των διακοπών ανά πελάτη ετησίως, 

Αριθµός ∆ιακοπών ανά Πελάτη ετησίως (Αρ∆Π - System Average 

Interruption Frequency Index - SAIFI) 

Η µέση µη διαθεσιµότητα παροχής ανά πελάτη ετησίως. 

∆ιάρκεια των ∆ιακοπών ανά Πελάτη ετησίως (∆ι∆Π - System 

Average Interruption Duration Index –SAIDI) 

 

Για να υπολογιστούν αυτοί οι στατιστικοί δείκτες, χρειάζεται να 

έχουµε στοιχεία σχετικά µε το πλήθος των περιστατικών, τη διάρκειά τους 

και τον αριθµό των πελατών τους οποίους αφορούν. 

Ο συνολικός αριθµός των µακρών διακοπών στο δίκτυο µιας 

επιχείρησης µπορεί να υπολογιστεί απλά καταµετρώντας τις µακρές 

διακοπές, καθώς κάθε τέτοια διακοπή απαιτεί την ενέργεια ενός χειριστή 

προκειµένου να αποκατασταθεί η παροχή. 

Η διάρκεια µιας διακοπής εξαρτάται από τον χρόνο που χρειάζεται 

για τις εξής εργασίες: α) ειδοποίηση της επιχείρησης διανοµής για τη 

βλάβη, β) εντοπισµός του σηµείου της βλάβης, γ) αλλαγές τοπολογίας του 

δικτύου διανοµής, για την επανατροφοδότηση κάποιων πελατών, δ) 

επισκευή ή αντικατάσταση των βλαφθέντων στοιχείων του δικτύου 

διανοµής, ε) πλήρης επαναφορά του δικτύου στην κανονική λειτουργία του 

και επανατροφοδότηση όλων των πελατών. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η 

συλλογή και καταχώρηση δεδοµένων για τη διάρκεια των διακοπών είναι 

λιγότερο απλή από ό,τι φαίνεται. Για το µεγαλύτερο µέρος των δικτύων 

διανοµής δεν υπάρχει αυτόµατη ειδοποίηση όταν η παροχή σε έναν ή 

περισσότερους πελάτες διακόπηκε, οι ίδιοι οι πελάτες αναφέρουν τη 

διακοπή στην επιχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος έναρξης 

συµπίπτει µε τον χρόνο ειδοποίησης από τους πελάτες. Πολλές φορές, ο 

χρόνος έναρξης καταγράφεται αυτόµατα από συστήµατα SCADA, ή µπορεί 

να καθοριστεί µε ασφάλεια από την παρατήρηση των δεδοµένων των 

συστηµάτων αυτών. 
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Ο υπολογισµός του αριθµού των πελατών που επηρεάζονται από µια 

διακοπή απαιτεί µελέτη των αρχείων πελατών, κάτι το οποίο συχνά απαιτεί 

πολύ χρόνο.  

Στο παράδειγµα που χρησιµοποιούµε, µια ικανοποιητική προσέγγιση 

του αριθµού των πελατών ανά γραµµή δικτύου µπορεί να αποκτηθεί 

διαιρώντας τον αριθµό των πελατών σε µια περιοχή µε τον αριθµό των 

µετασχηµατιστών. Για παράδειγµα, στο Σχήµα 3.2 ο συνολικός αριθµός των 

πελατών που εξυπηρετούνται στην επαρχιακή περιοχή είναι 200: έχοντας 4 

µετασχηµατιστές ΜΤ/ΧΤ στην περιοχή, 50 πελάτες είναι συνδεδεµένοι, κατά 

µέσο όρο, µε κάθε µετασχηµατιστή ΜΤ/ΧΤ. Εάν 4 γραµµές δικτύου ΧΤ 

ξεκινούν από κάθε µετασχηµατιστή ΜΤ/ΧΤ, ο µέσος αριθµός των πελατών 

ανά γραµµή δικτύου ΧΤ είναι 12,5. 

Στο πρώτο περιστατικό του Πίνακα 3.2. είναι εύκολο να δούµε ότι ο 

αριθµός των πελατών που επηρεάζονται είναι 3.000 στην αστική περιοχή 

(6 µετασχηµατιστές που εξυπηρετούν από 500 πελάτες ο καθένας), 600 

στην ηµιαστική περιοχή και 100 στην επαρχιακή περιοχή (3.700 πελάτες 

συνολικά). 

 

Μ/Σ 1 

Υποσταθµός 

ΥΤ/ΜΤ Μ/Σ 2 

Υποσταθµός 

ΥΤ/ΜΤ 

ΥΤ1 ΥΤ2 

ΜΤ 

Αστική 

Ηµιαστική 

Επαρχιακή 

Επ1 

Ηµ1 

Ασ1 
Επ2 

Ηµ2 

Ασ2 

500 πελάτες ανά 

Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ 

200 πελάτες ανά 

Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ 

50 πελάτες ανά 

Μ/Σ ΜΤ/ΧΤ 

 

Σχήµα 3.2: Περιστατικό βλάβης στο δίκτυο υψηλής τάσης 

 

Το δεύτερο περιστατικό στον Πίνακα 3.2 αφορά την ενεργοποίηση 

του διακόπτη του δικτύου στην αρχή της αστικής γραµµής δικτύου ΜΤ 
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(τµήµα Ασ2). Με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν µπορούµε να προσεγγίσουµε 

τον αριθµό των πελατών που επηρεάζονται: συνολικά 4.000 (8 

µετασχηµατιστές που εξυπηρετούν από 500 πελάτες ο καθένας). 

Για το τρίτο περιστατικό γίνονται δύο καταχωρήσεις στο αρχείο 

(βλέπε Πίνακα 3.2), γιατί έγινε σταδιακή αποκατάσταση της τροφοδότησης 

των πελατών. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.2, η διακοπή έχει τον ίδιο χρόνο 

έναρξης για όλους τους πελάτες και συνολικά 100 πελάτες παραµένουν 

αποσυνδεδεµένοι για 30 λεπτά. Τότε, για τους 50 από αυτούς 

αποκαθίσταται η τροφοδότηση και οι υπόλοιποι 50 παραµένουν 

αποσυνδεδεµένοι για άλλη 1 ώρα και 30 λεπτά. 

 4:30 π.µ. 5:00 π.µ. 

100 πελάτες 

αποσυνδε-

δεµένοι  
50 πελάτες 

αποσυνδεδεµένοι  

6:30 π.µ. 
 

Σχήµα 3.3 : Σταδιακή αποκατάσταση αποσυνδεδεµένων 

πελατών 

 

Το αρχείο του Πίνακα 3.2 µπορεί να επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει 

τον αριθµό των πελατών που επηρεάζονται, καθώς και τα στατιστικά 

χαρακτηριστικά του περιστατικού, µε τον τρόπο που απεικονίζεται στον 

Πίνακα 3.3. Σηµειώνεται πως τα στατιστικά µεγέθη υπολογίζονται χωριστά 

για αστικές, ηµιαστικές και επαρχιακές περιοχές. 
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Πίνακας 3.3 : Αρχείο διακοπών και στατιστικοί δείκτες 

  
Αριθµός 
πελατών 

Αύξηση 

∆ι∆ΠΑσ 

Αύξηση 

∆ι∆ΠΗµ 

Αύξηση 

∆ι∆ΠΕπ 

Αύξηση 

Αρ∆ΠΑσ 

Αύξηση 

Αρ∆ΠΗµ 

Αύξηση 

Αρ∆ΠΕπ 

1 ... 

3.000 
αστικοί, 600 
ηµιαστικοί, 
100 
επαρχιακοί 

6,4 min 6,4 min 7,5 min 0,43 0,43 0,50 

2 ... 
4.000 
αστικοί 

57,1 min / / 0,57 / / 

3.1 ... 
100 
επαρχιακοί 

/ / 
15,0 
min 

/ / 0,50 

3.2 ... 
50 
επαρχιακοί 

/ / 
22,5 
min 

/ / / 

4 ... 
25 
επαρχιακοί 

/ / 
12,5 
min 

/ / 0,12 

5 ... 
100 
επαρχιακοί 

/ / 
30,0 
min 

/ / 0,50 

 
Για το πρώτο συµβάν: έχει διάρκεια 15 λεπτών και επηρέασε 3.000 

αστικούς πελάτες. ∆εδοµένου του ότι η επιχείρηση εξυπηρετεί ένα σύνολο 

7.000 αστικούς πελάτες, η προσαύξηση του δείκτη ∆ιάρκεια ∆ιακοπών ανά 

Πελάτη για την αστική περιοχή είναι: 

 αύξηση Ασ

15 3000
∆ι∆Π = 6, 4min

7000

⋅
=  

Με τον ίδιο τρόπο για την επαρχιακή περιοχή έχουµε: 

 αύξηση Επ

15 100
∆ι∆Π = 7,5min

200

⋅
=  

Παρόµοια, η προσαύξηση του δείκτη Αριθµός ∆ιακοπών ανά Πελάτη για την 

αστική περιοχή είναι: 

 αύξηση Ασ

3000
Αρ∆Π = 0,43

7000
=  διακοπές 

και για την επαρχιακή περιοχή: 

 αύξηση 
Επ

100
Αρ∆Π = 0,50

200
=  διακοπές 

Για συµβάντα που αντιµετωπίζονται µε σταδιακή αποκατάσταση, 

απαιτείται ο καθορισµός ενός κριτηρίου προκειµένου οι επιχειρήσεις να 

υπολογίζουν τους στατιστικούς δείκτες µε έναν οµοιόµορφο τρόπο. 

Ακολουθώντας το κριτήριο του ΙΕΕΕ (IEEE Standard 1366-2003) υπολογίζεται 

η προσαύξηση του δείκτη ∆ιάρκεια ∆ιακοπών ανά Πελάτη σταδιακά σαν να 
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συνέβησαν δύο συµβάντα, όπου το ένα επηρεάζει 100 πελάτες για 30 

λεπτά και το άλλο επηρεάζει 50 πελάτες για 90 λεπτά: 

 αύξηση 
Επ

30 100 90 50
∆ι∆Π = 37,5min

200 200

⋅ ⋅
+ =  

Σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο του ΙΕΕΕ, ο δείκτης Αριθµός ∆ιακοπών 

ανά Πελάτη πρέπει να λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για ένα 

µόνο συµβάν το οποίο ένα σύνολο 100 πελατών. Συνεπώς, η προσαύξηση 

της τιµής του Αρ∆ΠΕπ λόγω του τρίτου συµβάντος υπολογίζεται ως εξής:  

 αύξηση 
Επ

100
Αρ∆Π = 0,5

200
=  διακοπές 

Παροµοίως µπορούν να επιβεβαιωθούν οι λοιποί υπολογισµοί του Πίνακα 

3.3. 

 

3.1.4. Μέτρηση βραχέων διακοπών 

Η µέτρηση των βραχέων διακοπών (διάρκειας µικρότερης των 3 

λεπτών) είναι δύσκολη σε εξατοµικευµένο επίπεδο, και πρακτικά αδύνατη 

χωρίς την ύπαρξη συστηµάτων SCADA. Επιπροσθέτως, δεν υπάρχει 

επαρκής τεκµηρίωση ή µελέτη του κόστους το οποίο υφίστανται οι πελάτες 

από τις βραχείες διακοπές. Στο Σχήµα 3.4 παρουσιάζουν την εξέλιξη της 

διάρκειας και του πλήθους των διακοπών στη Μεγάλη Βρετανία την 5ετία 

2001-2005. 
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Σχήµα 3.4: ∆ιάρκεια ∆ιακοπών Πελατών (∆ι∆Π ≡ CML) και 

Αριθµός ∆ιακοπών Πελατών (Αρ∆Π×100 ≡ CI) στη Μεγ. 

Βρετανία (CEER, 2005) 

 

3.2. Πρότυπα Ελάχιστης Ποιότητας 

Τα Πρότυπα Ελάχιστης Ποιότητας είναι ένα σχετικά απλό εργαλείο που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διασφαλίζονται κάποια ελάχιστα επίπεδα 

συνέχειας τροφοδότησης σε όλους τους πελάτες.  

Τα Πρότυπα Ελάχιστης Ποιότητας, εκτός από ένα χρήσιµο εργαλείο για 

να αποκοµίζει η ίδια η επιχείρηση διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας σαφή 

εικόνα για την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, αποτελεί και ένα 

εργαλείο που χρησιµοποιούν οι ρυθµιστικές αρχές ενέργειας, προκειµένου 

να επιβάλλουν οικονοµικές ποινές στις περιπτώσεις που η ποιότητα 

εξυπηρέτησης των πελατών δεν είναι εντός των καθορισµένων προτύπων. 
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α) Επιχείρηση διανοµής Α, µε µέση 

απόδοση ΑΑ ίση µε την επιθυµητή για 

το δίκτυο (SDL), και ελεγχόµενη 

διακύµανση 

β) Επιχείρηση διανοµής Β, µε µέση 

απόδοση ΑΒ ίση µε την επιθυµητή για το 

δίκτυο (SDL), και µεγάλη µη-ελεγχόµενη 

διακύµανση 

Αρ. πελατών Αρ. πελατών 

Ελάχιστο 

εγγυηµένο 

επίπεδο 

Ελάχιστο 

εγγυηµένο 

επίπεδο 

Πελάτες που 

δικαιούνται 

αποζηµίωση 

Πελάτες που 

δικαιούνται 

αποζηµίωση 

Ποιότητα Ποιότητα 

 

Σχήµα 3.5:  Κατανοµή πιθανότητας συνέχειας 

τροφοδότησης (Rivier & Gomez, 2003)  

 

Στην πράξη, τα Πρότυπα Ελάχιστης Ποιότητας χρησιµοποιούνται 

κυρίως για να προστατέψουν τους πελάτες που εξυπηρετούνται µε τον 

χειρότερο τρόπο. Με άλλα λόγια, τα Πρότυπα Ελάχιστης Ποιότητας 

αναφέρονται συνήθως στα χαρακτηριστικά συνέχειας τροφοδότησης των 

χρηστών, σε αντιπαραβολή προς τα ελάχιστα (ή τα µέσα) επίπεδα 

συνέχειας τροφοδότησης του συστήµατος διανοµής.  

Ο έλεγχος δεικτών συνέχειας τροφοδότησης, τόσο των 

εξατοµικευµένων όσο και αυτών σε επίπεδο συστήµατος διανοµής, είναι 

σηµαντικός, γιατί αµφότεροι παίζουν ρόλο στη ρύθµιση της ποιότητας 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πραγµατικότητα, η τιµή των δεικτών 

συνέχειας τροφοδότησης εµφανίζει µια κατανοµή πιθανότητας µεταξύ των 

πελατών. Η ρύθµιση των δεικτών σε επίπεδο συστήµατος διανοµής 

ισοδυναµεί µε τη ρύθµιση της µέσης τιµής της κατανοµής. Παρότι όµως, η 

µέση τιµής της κατανοµής µπορεί να παραµένει σε αποδεκτά επίπεδα, ένα 

µεγάλο µέρος των πελατών µπορεί να υφίσταται µη αποδεκτά επίπεδα 

συνέχειας τροφοδότησης (Rivier & Gomez, 2003). Τα Πρότυπα Ελάχιστης 
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Ποιότητας τα οποία ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις µε τις οποίες η 

επιχείρηση πρέπει να συµµορφωθεί, διασφαλίζουν και τη διατήρηση της 

διακύµανσης σε αποδεκτά επίπεδα (βλ. Σχήµα 3.5). 

 

3.2.1. ∆είκτες ποιότητας ενέργειας 

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια διακοπών ενός µεµονωµένου πελάτη, στην 

πράξη βρίσκουµε δύο τύπους δεικτών (CEER, 2005): 

� διάρκεια µιας µακράς, µη-προγραµµατισµένης διακοπής, 

� συνολική ετησίως διάρκεια µη τροφοδότησης λόγω µακρών µη-

προγραµµατισµένων διακοπών. 

Αναφορικά µε τον αριθµό των περιστατικών για ένα µεµονωµένο 

πελάτη, οι δείκτες που χρησιµοποιούνται στην πράξη είναι δύο τύπων: 

ο ετήσιος αριθµός µακρών (ή βραχέων) µη προγραµµατισµένων 

διακοπών, 

ο ετήσιος αριθµός διακοπών (βραχέων + µακρών) 

Γενικά, οι πελάτες είναι πολύ ευαίσθητοι στη διάρκεια κάθε µη-

προγραµµατισµένης διακοπής. Ο αριθµός των διακοπών που συµβαίνουν σε 

ένα έτος είναι κι αυτός πρωταρχικής σηµασίας για τους πελάτες. Παρόλα 

αυτά, η µέτρηση αυτής της διάστασης σε εξατοµικευµένο επίπεδο είναι 

δύσκολη, ειδικά για βραχείες διακοπές.  

Οι δείκτες υπολογίζονται εξαιρώντας περιστατικά που οφείλονται σε 

Ανωτέρα Βία, καθώς τα περιστατικά αυτά δεν είναι ελέγξιµα από τις 

επιχειρήσεις διανοµής. Πρέπει βέβαια να σηµειωθεί ότι, παρόλα αυτά, η 

ενόχληση των πελατών εξαιτίας πολύ µακρών µη-προγραµµατισµένων 

διακοπών µπορεί να είναι εξαιρετικά µεγάλη.  

 

3.2.2. Πρότυπα απόδοσης και ποινικές ρήτρες 

Επικεντρωνόµενοι στα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα Πρότυπα 

Ελάχιστης Ποιότητας, παρουσιάζονται στη συνέχεια στοιχεία αναφορικά µε 

τη µέγιστη διάρκεια µιας µη προγραµµατισµένης διακοπής και τον µέγιστο 

αριθµό διακοπών του προτύπου απόδοσης για τις µακρές διακοπές. Το 
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CEER Benchmarking Report (2005) παρέχει περαιτέρω πληροφορίες 

σχετικά και µε άλλα πρότυπα που χρησιµοποιούνται. 

Συνήθως η µέγιστη διάρκεια µιας µη προγραµµατισµένης διακοπής 

ορίζεται σε ώρες. Το να δοθεί µια µόνο ένδειξη γι αυτό το µέγεθος δεν είναι 

εύκολο: µεγάλες διαφορές εντοπίζονται στην πράξη µεταξύ διάφορων 

Ευρωπαϊκών χωρών (τα πρότυπα εκτείνονται από 6 έως 24 ώρες). 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις µεταξύ περιστατικών που 

συµβαίνουν υπό κανονικές και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, µεταξύ 

καλοκαιρινών και χειµερινών περιόδων, µεταξύ µιας απλής διακοπής και 

πολλαπλών, καθώς και µεταξύ επιπέδων τάσης. (Για περαιτέρω ενηµέρωση βλ. 

CEER, 2005) 

Στην Ελλάδα, µέχρι στιγµής δεν έχει προβλεφθεί κάποιο σύστηµα 

ποινικών ρητρών στην περίπτωση που η παρεχόµενη ποιότητα υπηρεσιών 

είναι κατώτερη του αναµενοµένου, παρ’ ότι στο σχέδιο του Κώδικα 

∆ιαχείρισης του ∆ικτύου που βρίσκεται σε διαβούλευση (εδώ και 2 περίπου 

χρόνια) υπάρχει σχετική πρόβλεψη. 

Γενικά, οι ποινικές ρήτρες καταβάλλονται απευθείας στους χρήστες 

που επηρεάστηκαν από τη διακοπή και το ποσό τους αυξάνεται όσο 

µεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το πρότυπο απόδοσης. Για παράδειγµα, 

στη Φιλανδία ένας οικιακός πελάτης λαµβάνει 10% των ετήσιων χρεώσεων 

του για χρήση του δικτύου στην περίπτωση που οι διακοπές που υφίσταται 

είναι στην κλίµακα των 12-24 ωρών, 25% για διακοπές που διαρκούν 

µεταξύ 24 και 72 ωρών, 50% για διακοπές που διαρκούν 72 έως 120 ώρες 

και 100% για διακοπές µεγαλύτερες από 120 ώρες (τίθεται άνω στα 350 

Ευρώ ανά διακοπή). Μια ποινική ρήτρα που υπολογίζεται ως ποσοστό επί 

των τιµολογίων αυτόµατα διαφοροποιεί τις πληρωµές στη βάση του τύπου 

των πελατών, καθώς η ζηµιά ή ενόχληση που προκαλείται εξαρτάται από τη 

συµβατική δυναµικότητα των εγκαταστάσεων του χρήστη. Μια άλλη 

δυνατότητα είναι να οριστούν σταθερές ποινικές ρήτρες για οικιακούς και 

µη οικιακούς πελάτες, ή για χρήστες µέσης και χαµηλής τάσης. 

∆εν υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες οι οποίοι εφαρµόζονται για την 

επιλογή των προτύπων απόδοσης και των ποινικών ρητρών. Σε κάθε 

περίπτωση, οι δύο αποφάσεις πρέπει να είναι συµβατές µεταξύ τους. Για 

παράδειγµα, το Γαλλικό πρότυπο απόδοσης έχει καθορίσει τις 6 ώρες ως 
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µέγιστο χρόνο διακοπής, και η ποινική ρήτρα για έναν οικιακό πελάτη είναι 

µερικά ευρώ. Το Βρετανικό πρότυπο απόδοσης καθορίζει τις 18 ώρες ως 

µέγιστο χρόνο διακοπής αλλά µε ποινική ρήτρα 36 ευρώ για τον ίδιο τύπο 

πελάτη. Μια εκ των προτέρων εκτίµηση και ανάλυση των επιπτώσεων της 

ρύθµισης για κάθε χώρα είναι απαραίτητη. 

Τα πρότυπα απόδοσης για τον αριθµό των διακοπών ποικίλουν 

σηµαντικά µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών, καθορίζοντας τιµές από 2 έως 

8 µακρές διακοπές ετησίως για πελάτες σε αστικές περιοχές και από 5 έως 

πάνω από 20 σε επαρχιακές περιοχές. Οι ίδιες ανωτέρω παρατηρήσεις 

ισχύουν για την επιλογή του προτύπου απόδοσης. Συγκεκριµένα, πρέπει να 

δίνεται προσοχή στις διαδοχικές διακοπές, δηλαδή διακοπές που 

συµβαίνουν µέσα σε ένα µικρό χρονικό διάστηµα από την προηγούµενη 

διακοπή και οφείλονται στη λειτουργία αυτοµατισµών του δικτύου για 

αποκατάσταση της πρώτης διακοπής, και στη διαφοροποίηση των 

προτύπων απόδοσης ανά γεωγραφική περιοχή ή σχεδιαστικά πρότυπα του 

δικτύου (αστικές/επαρχιακές περιοχές, εναέριες γραµµές/καλώδια, κ.ά.). 

Όταν υπάρχουν αντικειµενικές µετρήσεις, µια πιθανή προσέγγιση για να 

τεθούν πρότυπα απόδοσης για πολλαπλές διακοπές είναι να µελετήσουµε 

τις στατιστικές των διακοπών και να επιλέξουµε, σαν πρότυπο απόδοσης, 

τον αριθµό των περιστατικών που βρίσκονται πάνω από ένα συγκεκριµένο 

ποσοστό. Για παράδειγµα, οι Ιταλικές στατιστικές έδειξαν ότι πάνω από το 

90% των αστικών πελατών στη µέση τάση, είχαν λιγότερο από 3 µακρές 

διακοπές ετησίως και πάνω από το 90% των επαρχιακών πελατών στη 

µέση τάση είχαν λιγότερο από 5. Γι αυτό, τα πρότυπα απόδοσης ορίστηκαν 

σε 3 και 5 αντίστοιχα. 

Οι ποινικές ρήτρες µπορούν να λάβουν διάφορες µορφές. Τυπικά 

εξαρτώνται από την απόσταση από το πρότυπο απόδοσης (µερικές φορές 

µε ένα άνω όριο), και από τη συµβατική ισχύ. Παρόλα αυτά, µπορούν 

επίσης να έχουν τη µορφή ενός σταθερού ποσού (για οµογενή σύνολα 

πελατών). 

Εν περιλήψει, τα πρότυπα απόδοσης και οι ποινικές ρήτρες για τη 

µέγιστη διάρκεια µιας απλής µη-προγραµµατισµένης διακοπής παρέχουν 

κίνητρα για τη ρυθµιζόµενη επιχείρηση διανοµής να περιορίσει τις 

συνέπειες των σηµαντικών περιστατικών. Οι περισσότερες από τις διακοπές 
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που διαρκούν περισσότερο σχετίζονται στην πράξη µε ακραίες καιρικές 

συνθήκες. Παρότι η εµφάνιση του περιστατικού δεν µπορεί να αποφευχθεί, 

µια ταχεία επαναφορά της τροφοδότησης είναι µερικές φορές εφικτή εάν 

διατεθούν τα κατάλληλα µέσα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

Παροµοίως, εξατοµικευµένα πρότυπα και ποινικές ρήτρες για πολλαπλές 

διακοπές παρέχουν ισχυρά, εξειδικευµένα στην εκάστοτε περιοχή σήµατα 

για τη ρυθµιζόµενη επιχείρηση δικτύου ώστε να πραγµατοποιήσει 

επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του δικτύου. Ακόµη και αν 

εφαρµοστεί σε πελάτες µέσης τάσης µόνο, αυτό το εργαλείο παράγει οφέλη 

και για τους πελάτες της χαµηλής τάσης, επειδή οι περισσότερες από τις 

βλάβες που οδηγούν σε διακοπές πελατών προέρχονται από το επίπεδο 

µέσης τάσης του δικτύου διανοµής. 

 

3.2.3. Οι αρχές και το πλαίσιο στην πράξη 

Η παροχή υπηρεσιών ικανοποιητικής ποιότητας έχει κόστος για την 

επιχείρηση διανοµής, το οποίο οφείλεται τόσο στην επένδυση όσο και στα 

έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Το κόστος αυτό αυξάνεται για 

υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και, όπως φαίνεται στο Σχήµα 3.6, το 

επιπρόσθετο κόστος για την αύξηση της ποιότητας αυξάνεται όταν το 

επίπεδο της ποιότητας είναι ήδη υψηλό. Με τον ίδιο τρόπο, οι πελάτες 

επωφελούνται από τα αυξανόµενα επίπεδα ποιότητας: οι πελάτες 

επωφελούνται σε µεγάλο βαθµό από κάθε αύξηση στην ποιότητα όταν η 

ποιότητα είναι χαµηλή, αλλά τα οφέλη που αποκοµίζουν από την ίδια 

αύξηση στην ποιότητα σταδιακά µειώνονται για υψηλότερα επίπεδα 

ποιότητας (βλ. Σχήµα 3.6). Τα οφέλη που απολαµβάνουν οι πελάτες από 

την ποιότητα αντιπροσωπεύουν επίσης την προθυµία των πελατών να 

πληρώσουν (WTP) για ποιότητα. Από οικονοµική σκοπιά, το βέλτιστο 

επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας είναι το επίπεδο στο οποίο η οριακή ωφέλεια 

από την επιπρόσθετη ποιότητα ισούται µε το οριακό κόστος της παροχής 

επιπρόσθετης ποιότητας (το σηµείο όπου οι εφαπτόµενες στις καµπύλες 

είναι παράλληλες). 
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Σχήµα 3.6: Βέλτιστο επίπεδο ποιότητας, κόστος επιχείρησης – 

προθυµία πελατών να καταβάλλουν το τίµηµα (Randal, Ives and 

Eastman, 1974) 

 

Επισηµαίνεται ότι η ποσοτικοποίηση της προθυµίας των πελατών να 

πληρώσουν για ποιότητα (WTP) είναι γενικά δύσκολη. Στην πράξη, η 

προθυµία των πελατών να πληρώσουν προσεγγίζεται συνήθως µε 

αντίστροφο τρόπο: µέσω του κόστους που δηµιουργείται για τους πελάτες 

ως αποτέλεσµα µίας διακοπής. Ένας άλλος τρόπος για να προσεγγιστεί το 

θέµα αυτό είναι αυτός που απεικονίζεται στο Σχήµα 3.7: το βέλτιστο 

επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών αντιστοιχεί στο ελάχιστο µίας συνάρτησης 

συνολικού κόστους, στην οποία αθροίζονται τα έξοδα της επιχείρησης για 

παροχή ποιότητας και το κόστος που επωµίζονται οι πελάτες ως 

αποτέλεσµα της κακής ποιότητας. 
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Σχήµα 3.7: Βέλτιστο επίπεδο ποιότητας, κόστος επιχείρησης – 

ζηµιά πελατών από χαµηλή ποιότητα (Randal, Ives and Eastman, 

1974) 

 

Η επίτευξη αυτού του βέλτιστου επιπέδου ποιότητας προϋποθέτει τη 

να γνωρίζεις τόσο τα οφέλη που σχετίζονται µε τη συνέχεια τροφοδότησης, 

όσο και το κόστος για την παροχή της συνέχειας τροφοδότησης. Οι έρευνες 

γνώµης καταναλωτών είναι σηµαντική πηγή πληροφόρησης αναφορικά µε 

τα χαρακτηριστικά τα οποία οι πελάτες αποδίδουν στην ποιότητα (την 

προθυµία των πελατών να πληρώσουν για καλύτερη συνέχεια 

τροφοδότησης) και / ή τις ζηµιές τις οποίες υφίστανται εξαιτίας µιας 

διακοπής (τα αποκαλούµενα άµεσα κόστη των διακοπών). 

Προκειµένου να µπορέσει να εκµεταλλευτεί την καλύτερη κοστολογική 

πληροφόρηση της επιχείρησης, ένα πλαίσιο οικονοµικών κινήτρων 

καθορίζει ένα στόχο ποιότητας, και µε βάση αυτό ανταµείβει την 

υπεραπόδοση και τιµωρεί την υποαπόδοση, µε βάση την εκτίµηση της 

ποιότητας από τους πελάτες. «Εάν οι ανταµοιβές και οι ποινές που 

προκύπτουν για την επιχείρηση προσεγγίζουν ικανοποιητικά τα οριακά 

οφέλη και το κόστος των πελατών λόγω της βελτίωσης ή επιδείνωσης της 

ποιότητας, η ρυθµιζόµενη επιχείρηση µεγιστοποιώντας τα κέρδη της θα 

αυξήσει την ποιότητα µέχρι το σηµείο όπου το οριακό όφελος της 

επιπρόσθετης ποιότητας για τους πελάτες (και εποµένως το οριακό όφελος 

της επιχείρησης) ισούται µε το οριακό κόστος της επιχείρησης για αύξηση 
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της ποιότητας» (Sappington, 2005). Με άλλα λόγια, η επιχείρηση διανοµής 

ηλεκτρικού ρεύµατος υποχρεώνεται να ενσωµατώσει, στη συνάρτηση 

κέρδους της, το κόστος των πελατών: θα πάρει αποφάσεις βασιζόµενη 

στην καµπύλη συνολικού κόστους του Σχήµατος 3.7. Όµως, µια καλή 

εκτίµηση της αντίληψης των πελατών για την ποιότητα είναι εξαιρετικά 

δύσκολη, καθώς οι αντιλήψεις των πελατών για την ποιότητα είναι πολύ 

διαφορετικές µεταξύ τους, ανάλογα µε τον τύπο τους (οικιακοί, 

βιοµηχανικοί, κ.λπ.) και η ποιότητα πολυδιάστατη.  

 

3.2.4. Στόχος 

Το τρέχον επίπεδο συνέχειας τροφοδότησης το οποίο παρέχεται από 

µια επιχείρηση διανοµής µπορεί να θεωρηθεί ως µη ικανοποιητικό σε σχέση 

µε την απόδοση άλλων επιχειρήσεων διανοµής.  

Μια αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητας µπορεί να αναδείξει κάποια 

συγκεκριµένα προβλήµατα. Για παράδειγµα, στην Ιταλία παρατηρήθηκε µια 

µεγάλη διαφορά στην απόδοση ανάµεσα στις Βόρειες και στις Νότιες 

περιοχές της χώρας. Οι συγκρίσεις των αποδόσεων έγιναν µεταξύ περιοχών 

µε παρόµοια πυκνότητα πληθυσµού. Αναµενόταν η συνέχεια τροφοδότησης 

σε Νότιες αστικές περιοχές να είναι στα ίδια επίπεδα µε αυτή των Βόρειων 

αστικών περιοχών, κάτι όµως που δεν ίσχυε. Γι αυτό, σχεδιάστηκε πλαίσιο 

κινήτρων για να προωθήσει υψηλότερους ρυθµούς βελτίωσης στον Νότο. 

Σε κάποιες χώρες της ΕΕ, το πλαίσιο κινήτρων είναι ειδικά 

σχεδιασµένο για να προωθεί τη σύγκληση των επιπέδων απόδοσης µεταξύ 

των περιοχών διανοµής. 

Μέσω της προσοµοίωσης του συστήµατος αποκατάστασης βλαβών 

µπορούµε να εντοπίσουµε το µέσο επίπεδο της παρεχόµενης ποιότητας 

καθώς και την αναµενόµενη ποιότητα εξυπηρέτησης των χειρότερα 

εξυπηρετούµενων πελατών, αλλά και να εντοπίσουµε τα σηµεία που πρέπει 

και µπορούν να βελτιωθούν, ώστε µε την ανάληψη του µικρότερου 

δυνατού κόστους να βελτιστοποιήσουµε κατά το δυνατόν το αποτέλεσµα.  
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4. Οι βλάβες στα δίκτυα ∆ιανοµής 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, παρότι 

είναι επιθυµία και στόχος όλων, δεν είναι εφικτή σε κανένα σύστηµα 

ηλεκτροδότησης, σε καµία χώρα.  

Η συµπεριφορά των δικτύων ∆ιανοµής της ∆ΕΗ είναι πολύ καλή και 

δεν διαφέρει από αυτή του µέσου ευρωπαϊκού όρου. Σύµφωνα µε 

δηµοσιευµένα στοιχεία των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών (CEER) και 

των Επιτροπών Κοινής Ωφέλειας των ΗΠΑ, προκύπτει ότι η ποιότητα και 

αξιοπιστία του δικτύου διανοµής της ∆ΕΗ είναι σε πολύ ικανοποιητικά 

επίπεδα. 

Τα δίκτυα διανοµής παρότι συντηρούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία, τις οδηγίες της επιχείρησης και τους κανόνες της τέχνης και της 

τεχνικής δεν µπορούν να αποφευχθούν οι απρόοπτες βλάβες, αποτέλεσµα 

των οποίων είναι οι διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος στους καταναλωτές. 

Η άρση των βλαβών αυτών γίνεται, ανάλογα µε το είδος τους και την 

περιοχή, από εξειδικευµένα συνεργεία ή µεµονωµένους τεχνικούς της ∆ΕΗ 

οι οποίοι ενηµερώνονται και καθοδηγούνται από το αντίστοιχο 

συντονιστικό κέντρο. Όλοι µαζί αποτελούν ένα Παραγωγικό Σύστηµα 

Άρσης Βλαβών και οι διεργασίες που εκτελούν αποτυπώνονται στο Σχήµα 

4.1. 
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Σχήµα 4.1: Σύστηµα άρσης βλαβών 

4.1. Σύστηµα άρσης βλαβών 

Τα κύρια υποσυστήµατα που υπεισέρχονται σ’ αυτή τη διεργασία 

έχουν σχέση µε τις κάτωθι διαδικασίες: 

I. Υποδοχή τηλεφωνικών πληροφοριών των καταναλωτών µε 

βλάβη 

II. Αρχική αξιολόγηση. Γεωγραφικός επιµερισµός πληροφοριών. 

III. Παραλαβή των στοιχείων από αρµόδιο - Επανασυσχέτιση  

IV. Αξιολόγηση της έκτασης της βλάβης και αποστολή των 

αναγκαίων συνεργείων για την αποκατάστασή της. 

V. Μετάβαση συνεργείων στο χώρο της βλάβης 

VI. Εντοπισµός Βλάβης 

VII. Άρση βλαβών ή προσωρινή αποκατάσταση. Ενδεχόµενη 

συνδροµή σε περίπτωση δυσκολίας. 

 

Είναι αυτονόητο ότι όσο καθυστερεί η άρση των βλαβών από τους 

τεχνικούς, ιδιαίτερα της Μέσης Τάσης, αποτέλεσµα της οποίας είναι οι 
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πελάτες που επηρεάζονται να ανέρχονται σε χιλιάδες, σε αντίθεση µε την 

βλάβη χαµηλής που έχουµε δεκάδες πελάτες χωρίς παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας, το πλήθος των εισερχοµένων τηλεφωνηµάτων αυξάνεται, η 

δυσαρέσκεια των πελατών µεγαλώνει, δηµιουργείται ουρά µε φυσικό 

επακόλουθο την γρήγορη κατάληψη όλων των τηλεφωνικών γραµµών και 

τον κορεσµό, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η αξιολόγηση των 

πληροφοριών και να καθυστερεί η ενηµέρωση των τεχνιτών για την άρση 

µεµονωµένων βλαβών. 

Απαιτείται, συνεπώς, συνεχής ανασύνταξη δυνάµεων για να δίνεται 

βάρος στα προβλήµατα βλαβών που έχουν τις δυσµενέστερες επιπτώσεις 

κανόνας Pareto (το 20% των επιτυχηµένων παρεµβάσεων στα 

σηµαντικότερα προβλήµατα θα έχει το 80% της επιτυχίας). 

Όµως αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ιδίως στις µικρές Μονάδες της 

∆ιανοµής, που οι πόροι, κυρίως οι ανθρώπινοι πόροι, είναι περιορισµένοι. 

Για να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα, θα πρέπει το 

συντονιστικό κέντρο να έχει πλήρη γνώση της πραγµατικής εικόνας των 

προβληµάτων µε πληροφόρηση, τόσο από τις τηλεφωνικές εισροές των 

πελατών όσο και από την ανάδραση των πληροφοριών από τους «επί 

τόπου» τεχνίτες της βλάβης, για το είδος και το µέγεθος των 

προβληµάτων. 

 

∆ιακρίνουµε συνεπώς 5 φάσεις στην προσπάθεια αντιµετώπισης αυτών 

των βλαβών.  

◊ Ειδοποίηση της ∆ΕΗ για την βλάβη (συνήθως από τους πελάτες) 

◊ Προσδιορισµός Βλάβης 

◊ Μετάβαση - Αποτύπωση της υφισταµένης κατάστασης επιτοπίως 

◊ Αποµόνωση – Γείωση για δηµιουργία συνθηκών ασφαλούς εργασίας 

◊ Προσωρινή λύση ή Οριστική για ταχεία ηλεκτροδότηση 

 

Σε περίπτωση επιτυχών παρεµβάσεων (αξιόπιστη διεργασία) µειώνεται 

το χάσµα της προσδοκώµενης ποιότητας ενέργειας από τους πελάτες σε 

σχέση µε την προσδιδόµενη από τη ∆ΕΗ.  Στην αντίθετη περίπτωση το 

χάσµα αυξάνεται. 
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Κάθε βλάβη αποτελεί στην ουσία µία µικρή κρίση. Απαιτείται 

γενικότερος σχεδιασµός, αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων πόρων, σχέδιο 

δράσεως και βελτιστοποίηση συντονισµού για τη διαχείριση της κρίσης.  

Το λειτουργικό πρόβληµα, όµως, της άρσης των βλαβών σε 

περιπτώσεις ιδιαίτερης έντασης (σεισµοί, πυρκαγιές, πληµµύρες, 

χιονοθύελλες κ.λπ.), περίοδοι κρίσεων, ξεφεύγει από τις δυνατότητες 

αυτών των Παραγωγικών Κέντρων Άρσης Βλαβών, τα οποία προκειµένου 

να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις που δηµιουργούνται στις 

περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενισχύονται.  

 

4.2. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση των διακοπών 

του ηλεκτρικού ρεύµατος στη ∆ΕΗ  

Το πρόβληµα της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος αναµφίβολα 

κανείς δεν θέλει να το υποστεί. Είναι γεγονός ότι η διακοπή του ηλεκτρικού 

ρεύµατος σήµερα προκαλεί και τη διακοπή του πολιτισµού µας. 

Η άρση του προβλήµατος, πέραν του ότι αποτελεί µία από τις βασικές 

λειτουργίες της ∆ιανοµής, είναι επιβεβληµένο να γίνει και προκειµένου να 

στηρίξει τον τρόπο ζωής στον οποίο έχουµε συνηθίσει. Η επίτευξη 

ικανοποιητικών χρόνων αποκατάστασης των βλαβών και η συνεχείς 

βελτίωσή τους αποτελεί τόσο εταιρικό στόχο, όσο και απαίτηση της ίδιας 

της κοινωνίας. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε άριστη οργάνωση 

των τµηµάτων, µε χρήση των δυνατοτήτων που µας δίνει η νέα 

τεχνολογία, µε µελέτη των αδυναµιών του παρελθόντος, µε συνεργασία, µε 

πελατοκεντρική προσέγγιση. Οι παράγοντες που συµβάλουν στην 

αποτελεσµατική διαχείριση των βλαβών της ∆ΕΗ αποτυπώνονται στο Σχήµα 

4.2. 
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Σχήµα 4.2: ∆ιαχείριση βλαβών στη ∆ΕΗ 

 

Τεχνολογικές Αλλαγές - Συντήρηση. Είναι οι αλλαγές που θα 

µπορούσαν να γίνουν τόσο στην κατασκευή των δικτύων διανοµής όσο και 

στη διαδικασία της συντήρησης των εγκαταστάσεων για την 

ελαχιστοποίηση του πλήθους των βλαβών. Το να προλαµβάνεις τις βλάβες 

είναι ευµενέστερο της θεραπείας των. Όµως, διάφοροι λόγοι, όπως 

αποτυπώνονται στην ανάλυση ισχυρών σηµείων, αδυναµιών, ευκαιριών και 

απειλών (SWOT ανάλυση στο Παράρτηµα 4) & στην ανάλυση 

πολιτικοοικονοµικών και κοινωνικοτεχνολογικών συνθηκών (PEST ανάλυση 

στο Παράρτηµα 5), δεν επιτρέπουν την επίτευξη των βέλτιστων 

αποτελεσµάτων. 

Αλλαγή στη Στρατηγική και τη ∆οµή. Η αλλαγή αυτή γίνεται από 

πάνω προς τα κάτω (Top – Down). Εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασµό 

µετασχηµατισµού της ∆ΕΗ και είναι περιορισµένα τα περιθώρια σε τοπικό 

επίπεδο π.χ. σε θέµατα πολιτικής αποδοχών, εργασιακών σχέσεων, 

συστήµατα πληροφοριών, στρατηγικού µάνατζµεντ.  

Αλλαγή επιχειρηµατικής κουλτούρας. Η αλλαγή αυτή αφορά τον 

τρόπο που σκέφτονται όλοι οι εργαζόµενοι για την συµβολή τους στην 

κοινή προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος. Είναι διατεθειµένοι να 

συµβάλουν στην εξάλειψη του χάσµατος ανάµεσα στην προσδιδόµενη και 

αναµενοµένη ποιότητα ενέργειας των Πελατών; 
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Αλλαγές στη διεργασία άρσης βλαβών. Στη διεργασία που 

ακολουθείται, παρότι είναι αποτέλεσµα της εµπειρίας ετών, πάντα 

υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τόσο µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

που δίνουν νέες δυνατότητες, όσο και, ιδίως, εντοπίζοντας τα «ευαίσθητα» 

σηµεία της διεργασίας, όπου δηµιουργούνται «ουρές αναµονής» και 

ανακατανέµοντας τις δυνάµεις, ώστε να ενισχυθούν µε τους αναγκαίους 

πόρους τα τµήµατα αυτά. 

Σε αυτή την κατεύθυνση σηµαντική βοήθεια παρέχει η προσοµοίωση 

του συστήµατος αποκατάστασης βλαβών µιας Περιοχής της ∆ιανοµής. 
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5. Μοντελοποίηση του συστήµατος αποκατά-

στασης βλαβών στη ∆ΕΗ 

 
Με βάση το οργανόγραµµα (παράρτηµα 2) η ∆ΕΗ χωρίζεται 

γεωγραφικά σε 5 Περιφέρειες, οι οποίες µε τη σειρά τους χωρίζονται σε 58 

Περιοχές. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί η προσοµοίωση µιας τυπικής 

Περιοχής. Ως τέτοια επιλέχθηκε η Περιοχή Τρικάλων. Βέβαια θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι υπάρχουν σηµαντικές διαφορές από Περιοχή σε Περιοχή 

όσον αφορά τόσο τους πόρους (ιδιαίτερα τους ανθρώπινους), όσο και 

στους τύπους των δικτύων, αλλά και στα ιδιαίτερα προβλήµατα που θα 

πρέπει να αντιµετωπιστούν. Έτσι, για παράδειγµα, στις καθαρά αστικές 

Περιοχές, όπως είναι οι κεντρικές Περιοχές της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης, που διαθέτουν το µεγαλύτερο αριθµό συνεργείων και έχουν 

να αντιµετωπίσουν και το µεγαλύτερο πλήθος πελατών, τα δίκτυα διανοµής 

είναι αποκλειστικά σχεδόν υπόγεια, το οποίο σηµαίνει ότι οι βλάβες είναι 

λιγότερες, ενώ οι χρόνοι εντοπισµού και ιδιαίτερα οι χρόνοι αποκατάστασης 

είναι εξαιρετικά µεγάλοι, όµως στις Περιοχές αυτές η διάταξη των δικτύων 

είναι βρογχοειδής (και όχι ακτινική όπως είναι στην πλειοψηφία των 

δικτύων διανοµής και δει των µη αστικών), µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

δυνατότητα άµεσης εναλλακτικής τροφοδότησης, ώστε ο πελάτης να 

επηρεάζεται όσο το δυνατόν λιγότερο από τις βλάβες του δικτύου. 

Η πλειοψηφία των Περιοχών της ∆ιανοµής (οι 50 από τις 58) 

παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αντίστοιχα µε αυτά της Περιοχής Τρικάλων. 

Κάθε Περιοχή έχει το δικό της κέντρο βλαβών, µε το δικό της προσωπικό 

βάρδιας και το δικό της χώρο ευθύνης. 

Η Περιοχή Τρικάλων έχει 64.000 πελάτες και τα γεωγραφικά της 

όρια ταυτίζονται µε αυτά του Νοµού Τρικάλων. (Χάρτης Π. Τρικάλων, 

παράρτηµα). ∆ιαθέτει 94 άτοµα προσωπικό, εκ των οποίων 3 είναι 

µηχανικοί, 6 µηχανικοί Τ.Ε. και 49 τεχνίτες. 

Για την ηλεκτροδότηση αυτών των καταναλωτών έχουν 

κατασκευασθεί µέχρι σήµερα στην Περιοχή Τρικάλων εγκαταστάσεις 

δικτύων Μέσης Τάσης και Χαµηλής Τάσης ως ακολούθως : 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΤ/XT 
(Πλήθος/Ισχύς) 

2.400 300.000 kVA 

∆ΙΚΤΥΟ ΜΤ (20 KV) 1.600 Km 

 

∆ΙΚΤΥΟ ΧΤ (220,380 V) 1.600 Km 

 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΚΤΥΟΥ (ΜΤ+ΧΤ) 4.600 Km 

Σχήµα 5.1: Στοιχεία των δικτύων της Περιοχής Τρικάλων 
(Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός ∆ΕΗ) 

 

5.1. Υποσυστήµατα άρσης βλαβών 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, διακρίνονται 5 φάσεις στην 

προσπάθεια αντιµετώπισης των βλαβών ηλεκτροδότησης.  

 

◊ Ειδοποίηση της ∆ΕΗ για την βλάβη 

Όταν συµβεί µια βλάβη στο δίκτυο της ∆ΕΗ, το τηλεφωνικό κέντρο 

βλαβών της εκάστοτε Περιοχής αρχίζει να χτυπά. Όπως αναφέραµε και 

προηγουµένως, ανάλογα µε το επίπεδο τάσης του δικτύου η βλάβη µπορεί 

να αφορά από αρκετές χιλιάδες καταναλωτές εφόσον η βλάβη οφείλεται 

στην Υψηλή Τάση, είτε αρκετές εκατοντάδες καταναλωτές όταν η βλάβη 

είναι στο δίκτυο της Μέσης Τάσης, µερικές δεκάδες καταναλωτές εφόσον η 

βλάβη είναι στο δίκτυο της Χαµηλής Τάσης, είτε ακόµα και µόνο έναν 

καταναλωτή εφόσον η βλάβη είναι στο επίπεδο µιας παροχής. 

∆εν θα εξετάσουµε τις περιπτώσεις που η βλάβη είναι εκτός του 

δικτύου της ∆ιανοµής (αφορούν είτε την Παραγωγή είτε το δίκτυο της 



Βλάβες στη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας – Προσοµοίωση συστήµατος 
αποκατάστασης βλαβών 
ΒΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

48 

Μεταφοράς), παρότι το τηλεφωνικό κέντρο της ∆ιανοµής είναι και πάλι 

αυτό που δέχεται τον «βοµβαρδισµό» των τηλεφωνηµάτων των πελατών 

που διαµαρτύρονται, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις ο ∆ΕΣΜΗΕ είναι ο 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση της βλάβης και παρέχει τη σχετική 

ενηµέρωση στις µονάδες της ∆ιανοµής. Πάντως οι περιπτώσεις αυτές είναι 

εξαιρετικά σπάνιες, καθώς το δίκτυο υψηλής και υπερυψηλής τάσης έχει 

τέτοια δοµή ώστε µε τη χρήση εναλλακτικών «διαδροµών» τροφοδότησης 

να µην γίνονται αισθητά τα προβλήµατα αυτά στον τελικό καταναλωτή. 

Εάν όµως δεν καταστεί δυνατόν να αποτραπεί η διακοπή της 

τροφοδότησης, τότε οι καταναλωτές θα µείνουν χωρίς ρεύµα για πολύ 

µεγάλο χρονικό διάστηµα (έως και εβδοµάδες) µέχρι να επανέλθει το 

σύστηµα. 

Αυτό είναι το λεγόµενο Black Out, που σαν όρος µπορεί να µας είναι 

γνωστός λόγω της κατάχρησής του από τα ΜΜΕ, όµως ευτυχώς, εκτός από 

κάποια «µερικά black out» που αφορούσαν µικρές σχετικά περιοχές, δεν 

έχουµε βιώσει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια. 

 

Πέραν των ανωτέρω περιπτώσεων και των περιπτώσεων που η βλάβη 

οδηγεί στη λειτουργία κάποιου µέσου προστασίας σε επιτηρούµενο 

Υποσταθµό, συνήθως η ενηµέρωση για την ύπαρξη βλάβης γίνεται από τα 

τηλεφωνήµατα των καταναλωτών στους οποίους έχει διακοπεί η 

ηλεκτροδότηση.  

 

◊ Προσδιορισµός Βλάβης 

Από το πλήθος των τηλεφωνηµάτων, τη γεωγραφική τους κατανοµή 

και τις πληροφορίες που συλλέγονται από τους πελάτες (παράρτηµα 

έντυπο αποτύπωσης τηλεφωνικής κλήσης πελάτη) γίνεται ο γεωγραφικός 

προσδιορισµός της βλάβης και η εκτίµηση του είδους της βλάβης. Με βάση 

την αξιολόγηση της έκτασης της βλάβης γίνεται η αποστολή των 

αναγκαίων συνεργείων για την αποκατάστασή της. 

 

◊ Μετάβαση - αποτύπωση της υφισταµένης κατάστασης 

Τα συνεργεία των τεχνικών µεταβαίνουν στο χώρο της βλάβης, 

προκειµένου να εντοπίσουν τη βλάβη, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα το 
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συντονιστικό κέντρο για την εξέλιξη των εργασιών, ώστε, εφόσον 

χρειάζεται, να αποσταλούν και άλλα συνεργεία προκειµένου να 

εντοπιστεί και να αντιµετωπιστεί η βλάβη. 

 

◊ Γίνεται εντοπισµός της βλάβης από το συνεργείο, το οποίο και 

προχωρά σε αποµόνωση – γείωση για δηµιουργία συνθηκών 

ασφαλούς εργασίας  

 

◊ Προσωρινή ή οριστική αποκατάσταση της βλάβης µε κριτήριο 

την ταχεία ηλεκτροδότηση και σε συνάρτηση µε το είδος της βλάβης. 

 

 

5.2. Ειδοποίηση της ∆ΕΗ για βλάβη -Προσδιορισµός 

της Βλάβης 

Στη ∆ΕΗ, όπως και στην πλειοψηφία των ηλεκτρικών εταιρειών ανά 

τον κόσµο µέχρι σχετικά πρόσφατα, τα Συστήµατα Τηλεποπτείας και 

Τηλεχειρισµών (Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)), 

δηλαδή ο εξοπλισµός ο οποίος συλλέγει σε πραγµατικό χρόνο (real-time) 

δεδοµένα για την κατάσταση του δικτύου από διάφορα σηµεία του, 

περιορίζεται σε ορισµένα µόνο εξαιρετικά κρίσιµα στοιχεία του (π.χ. 

διακόπτες Υψηλής και Μέσης Τάσεως, ηλεκτρονόµοι προστασίας Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ 

κ.λπ.). Τα στοιχεία αυτά µεταφέρονται για ενηµέρωση (τηλεποπτεία) στα 

Κέντρα Ελέγχου ∆ικτύου ∆ιανοµής (ΚΕ∆∆), καθώς και στα κατά τόπους 

Εργοδηγεία αποκατάστασης βλαβών των Περιοχών της ∆ιανοµής και 

αξιοποιούνται. Αυτά όµως τα στοιχεία δεν επαρκούν, καθώς δίνουν µέρος 

µόνο της εικόνας από την κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο. 

Ουσιαστικά, ο εξοπλισµός αυτός παρέχει τη δυνατότητα άµεσης 

πληροφόρησης, σε εξαιρετικά σηµαντικά συµβάντα που ενδεχοµένως να 

έχουν λάβει χώρα µε αποτέλεσµα τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος σε 

εξαιρετικά µεγάλο πλήθος καταναλωτών και δίνουν τη δυνατότητα άµεσης 

επέµβασης, µε τηλεχειρισµούς, για την επανηλεκτροδότηση των 

καταναλωτών. 
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Παρότι το επιθυµητό θα ήταν τέτοιου είδους ενηµέρωση να υπάρχει σε 

κάθε περίπτωση βλάβης, αυτό δεν έχει ακόµα καταστεί δυνατόν. Για την 

πλειοψηφία των βλαβών, η µοναδική ενηµέρωση της ∆ΕΗ γίνεται από τις 

τηλεφωνικές κλήσεις των καταναλωτών στους οποίους έχει διακοπεί η 

ηλεκτροδότηση. 

Σε κάθε περίπτωση βλάβης ο καταναλωτής έρχεται σε τηλεφωνική 

επικοινωνία µε το τηλεφωνικό κέντρο βλαβών ή βλαβοληπτικό τηλεφωνικό 

κέντρο και γνωστοποιεί το πρόβληµα όπως ο ίδιος το έχει κατανοήσει . 

 

Στο τηλεφωνικό κέντρο βλαβών της κάθε Περιοχής κατά κανόνα (και 

ιδιαίτερα σε µικρές σχετικά Περιοχές όπως η Περιοχή Τρικάλων) 

απασχολείται 1 άτοµο σε κάθε βάρδια. Το άτοµο που εργάζεται στο 

βλαβοληπτικό κέντρο εκτός από την καταγραφή των εισερχοµένων κλήσεων, 

θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της γεωγραφίας του χώρου ευθύνης της 

Περιοχής, ώστε να µπορεί άµεσα να συσχετίζει κλήσεις που προέρχονται από 

τον ίδιο γεωγραφικό χώρο, όµως θα πρέπει επίσης να έχει και άριστη γνώση 

του δικτύου, ώστε να µπορεί να εκτιµά το είδος της βλάβης και να συντονίζει 

τα συνεργεία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Προκειµένου να 

επιτυγχάνει την ανταπόκριση στο δύσκολο ρόλο του, ο εργαζόµενος που 

αναλαµβάνει το πόστο αυτό είναι συνήθως επιπέδου αρχιτεχνίτη ή 

εργοδηγού (γι’ αυτό ονοµάζεται και εργοδηγείο). 

Βέβαια, κατά τη διάρκεια του πρωινού ωραρίου (07:00 – 15:00) 

υπάρχει και ο υπεύθυνος εκµετάλλευσης ή ένας δεύτερος εργοδηγός στο 

εργοδηγείο, ο οποίος όµως έχει ως ρόλο τον συντονισµό των συνεργείων 

που εκτελούν προγραµµατισµένες εργασίες στο δίκτυο. 

Αντίστοιχα, και σε περιπτώσεις κρίσεων (π.χ. ακραία καιρικά φαινόµενα) 

αλλά και σε χρονικές στιγµές που ιστορικά παρατηρείται αύξηση των βλαβών 

(π.χ. παραµονή Πρωτοχρονιάς) τοποθετείται και δεύτερο άτοµο στο 

εργοδηγείο, ώστε ο εργαζόµενος που απασχολείται στο τηλεφωνικό κέντρο 

να απαντά αναπόσπαστος στις εισερχόµενες κλήσεις, ενώ ο συντονισµός των 

συνεργείων να γίνεται από τον δεύτερο εργαζόµενο. Σε µεγάλες Περιοχές 

όπου το τηλεφωνικό κέντρο έχει περισσότερες τηλεφωνικές γραµµές, στις 

προαναφερθείσες περιπτώσεις ενισχύεται το τηλεφωνικό κέντρο µε επιπλέον 

προσωπικό, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις. 
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Ο ρόλος του βλαβοληπτικού κέντρου είναι εξαιρετικά κρίσιµος, καθώς 

καθορίζει εξαρχής τη λήψη των αναγκαίων µέτρων για την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος. 

Η λειτουργία του βλαβοληπτικού κέντρου έχει ως εξής: όταν 

εκδηλώνεται µία βλάβη σε κάποια περιοχή, ο πελάτης που πια δεν έχει ρεύµα 

τηλεφωνεί στο κέντρο βλαβών της περιοχής του. Ο υπάλληλος της ∆ΕΗ που 

σηκώνει το τηλέφωνο ενηµερώνεται για το σηµείο που βρίσκεται ο πελάτης 

µετά από µια σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων, κρατώντας τα στοιχεία που 

θα του δώσει (π.χ. περιοχή του πελάτη, οδό, πότε εκδηλώθηκε η βλάβη, 

ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο κτλ.).  

Με βάση τα επόµενα τηλεφωνήµατα, ο εργοδηγός του κέντρου εκτιµά 

το µέγεθος και την έκταση της βλάβης. Έτσι, κατά την κρίση του για το 

µέγεθος της βλάβης, δίνει εντολή να ξεκινήσει ο αναγκαίος αριθµός 

συνεργείων, µε τα αντίστοιχα µέσα µεταφοράς, τον τεχνικό εξοπλισµό, τα 

µέσα επισκευής (εργαλεία, ασύρµατους, καλαθοφόρα οχήµατα, εκσκαφείς 

κ.λπ.). 

Σηµειώνεται ότι ο εργοδηγός υποβοηθείται για τον εντοπισµό της 

βλάβης και από ένα µιµικό διάγραµµα του δικτύου διανοµής της Περιοχής 

του, όπου φαίνονται όλα τα βασικά στοιχεία του δικτύου (την τοπολογία του 

δικτύου, εναερίου και υπογείου, τους υπάρχοντες Υποσταθµούς, τα στοιχεία 

ελέγχου του δικτύου και η κατάστασή τους), αποτυπώνονται τα σηµεία όπου 

εκτελούνται εργασίες στο δίκτυο, και τα σηµεία όπου εκτιµάται ότι έχουν 

σηµειωθεί βλάβες, ώστε να µπορεί να δει εποπτικά τόσο το ενδεχόµενο 

συσχέτισης ενός τηλεφωνήµατος µε ήδη εντοπισµένη βλάβη (ή εκτέλεση 

προγραµµατισµένης εργασίας), όσο και τις δυνατότητες εναλλακτικής 

τροφοδότησης κάποιας περιοχής, ώστε να αρθεί άµεσα η διακοπή της 

ηλεκτροδότησης, έστω και χωρίς να γίνει οριστική άρση της βλάβης. 

 

Ο εργοδηγός, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, έχει τη δυνατότητα, αλλά 

και την ευθύνη τηλεχειρισµού κεντρικών διακοπτών ΜΤ, ώστε σε περίπτωση 

που κάποια διακοπή οφείλεται σε παροδικό σφάλµα να επανέλθει άµεσα η 

ηλεκτροδότηση. 

 



Βλάβες στη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας – Προσοµοίωση συστήµατος 
αποκατάστασης βλαβών 
ΒΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

52 

Τέλος, ο εργοδηγός έχει την ευθύνη να ζητήσει επιπλέον συνεργεία 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός βλαβών, που δεν 

µπορεί να αντιµετωπιστεί από το προσωπικό της βάρδιας. 

 

Αν δεχτούµε ότι η διεργασία αποτελείται από µια σειρά 

δραστηριότητες- ενέργειες που γίνονται µε δεδοµένες µεθόδους & 

διαδικασίες, στοχεύοντας σε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα τότε το βασικό 

αντικείµενο απασχόλησης του εκάστοτε τηλεφωνικού κέντρου είναι η 

σωστή και χωρίς προβλήµατα διεκπεραίωση της διεργασίας εντοπισµού και 

αποκατάστασης βλαβών, για τους πελάτες που δεν ηλεκτροδοτούνται την 

δεδοµένη χρονική στιγµή, µέσα από την πληροφόρηση που εκείνοι 

παράσχουν. Μετά την επικοινωνία για τον προσδιορισµό της αιτίας της 

διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος και εφ’ όσον διαφανεί τηλεφωνικά ότι 

επιβάλλεται να επισκεφθεί τεχνικός της ∆ΕΗ το χώρο του πελάτη, δίνεται 

µέσω ασυρµάτου η εντολή στον πλησιέστερο στη βλάβη τεχνίτη να το 

πράξει. 

Κατά το διάστηµα της βλάβης και κατά συνέπεια της διακοπής του 

ηλεκτρικού ρεύµατος οι καταναλωτές που παραµένουν χωρίς ηλεκτρικό 

ρεύµα είναι φυσικό να τηλεφωνούν στο τµήµα βλαβών της ∆ΕΗ για να 

δηλώσουν το συµβάν. ∆ιαφαίνεται, λοιπόν, ότι στις περιπτώσεις που οι 

βλάβες Χ.Τ. είναι πολλές ή όταν έχουµε 1-2 βλάβες ΜΤ ταυτόχρονα να 

κατακλύζεται το τηλεφωνικό κέντρο από τα τηλεφωνήµατα, να 

δηµιουργείται ουρά εισερχοµένων κλήσεων και να χάνεται ένας αριθµός 

κλήσεων.  
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Σχήµα 5.2: Χρόνος εξυπηρέτησης τηλεφωνηµάτων (Extend) 

 

Στο Σχήµα 5.2 φαίνεται η καµπύλη του χρόνου που απασχολείται ο 

τηλεφωνητής µε κάθε κλήση που απαντά. 

Το γράφηµα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα αντίστοιχα γραφήµατα είναι 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από την προσοµοίωση του µοντέλου (µε τη 

χρήση του προγράµµατος προσοµοίωσης Extend v5) που αναπτύχθηκε για 

τη µελέτη του συστήµατος αποκατάστασης βλαβών, µετά την εισαγωγή 

σχετικών δεδοµένων της Περιοχής Τρικάλων, όµως βρίσκονται πάρα πολύ 

κοντά στην πραγµατικότητα.  

Στο Σχήµα 5.3 φαίνεται η εικόνα λειτουργίας ενός τηλεφωνικού 

κέντρου κατά τη διάρκεια µιας «κρίσης». 
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Σχήµα 5.3: Στοιχεία από τηλεφωνικό κέντρο µιας Περιοχής 
της Αττικής κατά τη διάρκεια µιας «δύσκολης» ηµέρας 

 
Παρατηρούµε ότι το πλήθος των τηλεφωνικών κλήσεων που χάθηκαν 

είναι ένας σηµαντικός αριθµός και αυτό σηµαίνει ενδεχόµενη καθυστέρηση 

ενηµέρωσης, παράταση διαστήµατος άρσης βλαβών, εκνευρισµούς, 

δυσαρέσκεια κ.λπ. 

Επίσης, σηµαντικό είναι και το πλήθος των τηλεφωνηµάτων που 

γίνονται από πελάτες, αλλά αφορούν βλάβη που έχει ήδη εντοπιστεί. 

Επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το πλήθος αυτό, (οι 

πληροφορίες που φαίνονται στο σχήµα 5.3 προέκυψαν από ένα από τα 

πολύ λίγα νέας τεχνολογίας τηλεφωνικά κέντρα που έχουν τοποθετηθεί σε 

Περιοχές της ∆ιανοµής) κατά την προσοµοίωση σε κάθε περίπτωση 

σφάλµατος εισάγεται και κάποιος αριθµός «ψευδοκλήσεων», οι οποίες δεν 

προσθέτουν κάποια πληροφορία, όµως το τηλεφωνικό κέντρο θα πρέπει να 

τις αντιµετωπίσει και να τις εκτιµήσει. Ο αριθµός αυτών των κλήσεων είναι 
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ανάλογος µε την κατηγορία της βλάβης (όπως προειπώθηκε ανάλογα µε 

την κατηγορία βλάβης επηρεάζεται διαφορετικός αριθµός πελατών). 

 

 

Σχήµα 5.4: Χρόνος εξυπηρέτησης «ψευδοκλήσεων» (Extend) 

 

Ο µέσος χρόνος της τηλεφωνικής διεπαφής µε κάθε πελάτη φτάνει τα 

1,34 λεπτά. Ο µέσος χρόνος της τηλεφωνικής διεπαφής µε κάθε πελάτη 

φτάνει τα 1,34 λεπτά, όπως προκύπτει από την προσοµοίωση του 

συστήµατος που υλοποιήθηκε και η διακύµανσή του φαίνεται στο Σχήµα 

5.4. Ο χρόνος αυτός είναι πολύ κοντά στον πραγµατικό χρόνο διεπαφής µε 

τον πελάτη, όπως καταγράφηκε σε σχετικές µελέτες που έχουν γίνει από τη 

∆ΕΗ, όµως απέχει αρκετά από το βέλτιστο χρόνο που θα έπρεπε να 

επιτυγχάνεται και έχει εκτιµηθεί σε 1 λεπτό. 

 

5.3. Καταγραφή των βλαβών 

Όπως προβλέπεται στις οδηγίες ∆ιανοµής της ∆ΕΗ, σε κάθε περίπτωση 

αναγγελίας µη προγραµµατισµένης διακοπής λόγω βλάβης, εκδίδεται 

Σηµείωµα Αποκατάστασης Βλάβης (ΣΑΒ), από την αρµόδια τεχνική µονάδα 

της Επιχείρησης. Επίσης η βλάβη καταγράφεται χειρόγραφα στο 

Ηµερολόγιο Βλαβών που τηρείται στη µονάδα. Τα ΣΑΒ ταξινοµούνται και 
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αρχειοθετούνται στους σχετικούς φακέλους. Στη συνέχεια τα απαραίτητα 

στοιχεία, όπως η ώρα αναγγελίας και αποκατάστασης, το επίπεδο τάσης και 

η αποκοµµένη εγκατεστηµένη ισχύς, αλλά εφόσον είναι εφικτό και το αίτιο 

της βλάβης, που αναγράφονται στα ΣΑΒ εισάγονται σε εφαρµογή βάσης 

δεδοµένων, από τις Περιοχές ή τα Πρακτορεία της Επιχείρησης. Τα 

πρωτογενή στοιχεία της εφαρµογής των ΣΑΒ συγκεντρώνονται κεντρικά 

και εξάγονται οι σχετικοί δείκτες ποιότητας ενέργειας (πχ πλήθος 

διακοπών/100χλµ δικτύου, µέσος χρόνος διακοπής) ανά Περιοχή, ανά 

Περιφέρεια και συγκεντρωτικά για τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής. 

Έτσι καθίσταται δυνατή η εξέταση των διακοπών για δεδοµένη 

χρονική περίοδο, ανά Περιοχή ή Περιφέρεια, ανά επίπεδο τάσης (ΜΤ και 

ΧΤ), ανά επίπεδο διάρκειας (0-5h, 5-12h, >12h) και λοιπά. 

Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν και την κυριότερη πηγή πληροφοριών 

για την µοντελοποίηση του συστήµατος αποκατάστασης των βλαβών. 

 

5.4. Κατηγοριοποίηση βλαβών 

Η κύρια κατηγοριοποίηση των βλαβών γίνεται µε κριτήριο το επίπεδο 

τάσης και το πλήθος των καταναλωτών που αφορούν και φαίνονται στον 

Πίνακα 5.1. 

 

Πίνακας 5.1: Κατηγοριοποίηση βλαβών και επίδρασή τους 
στους καταναλωτές 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Με βάση τη στατιστική επεξεργασία, µε το πρόγραµµα SPSS, των 

δεδοµένων αποκατάστασης βλαβών της Περιοχής Τρικάλων, προέκυψε η 

αντίστοιχη κατανοµή βλαβών που χρησιµοποιήθηκε ως «είσοδος» στο 

σύστηµα προσοµοίωσης και φαίνεται στο Σχήµα 5.5.  

Κατηγορίες βλαβών Πλήθος πελατών που 
επηρεάζονται 

Βλάβες ΜΤ που αφορούν 
πολλούς Υ/Σ 

100 – 10.000 

Βλάβες ΜΤ που αφορούν 1 
Υ/Σ 

1-500 

Βλάβες ΧΤ 1 – 100 
Βλάβες Παροχών 1 
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ΠΛΗΘΟΣ ΒΛΑΒΩΝ

ΜΤ 1 Μ/Σ; 16,01%

ΜΤ ΠΟΛΛΟΙ Μ/Σ; 6,23%

ΧΤ; 20,96%

ΠΑΡΟΧΕΣ; 56,80%

 
Σχήµα 5.5 : Κατανοµή των βλαβών σε κάθε µία από τις κύριες 

κατηγορίες  
 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη στατιστική επεξεργασία των 

δεδοµένων αποκατάστασης βλαβών, ανά κατηγορία, για χρονικό διάστηµα 

ενός έτους παρατίθενται στο Παράρτηµα. 

Ενδεικτικά, στο Σχήµα 5.6 εµφανίζεται το ιστόγραµµα της συχνότητας 

εµφάνισης βλαβών του δικτύου Μέσης Τάσης που αφορούν 1 Υ/Σ (χρόνοι 

µεταξύ «εµφανίσεων» διαδοχικών βλαβών της κατηγορίας αυτής), καθώς 

και οι παράµετροι της longnormal συνάρτησης που χρησιµοποιήθηκαν 

προκειµένου να προσοµοιωθεί η «εισαγωγή» βλαβών αυτής της κατηγορίας 

στο µοντέλο προσοµοίωσης. 

Στη συνέχεια εκτελέσθηκαν P-Plots (possibility plots), προκειµένου να 

ελεγχθεί ο βαθµός που οι υπολογισµένες συναρτήσεις δίνουν 

αποτελέσµατα που να «ταιριάζουν» µε τα πραγµατικά δεδοµένα. 

Παράδειγµα τέτοιου διαγράµµατος φαίνεται στο Σχήµα 5.7, που αφορά τη 

συνάρτηση που χρησιµοποιήθηκε για την εµφάνιση βλαβών του δικτύου 

Μέσης Τάσης που αφορούν 1 Υ/Σ. 
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Σχήµα 5.6 : Συχνότητα εµφάνισης βλαβών του δικτύου Μέσης 

Τάσης που αφορούν 1 Υ/Σ. 

 
Σχήµα 5.7 : P-Plot της συνάρτησης που χρησιµοποιήθηκε 

για την «εµφάνισης» βλαβών του δικτύου Μέσης Τάσης που 

αφορούν 1 Υ/Σ. 
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Στο Σχήµα 5.8 φαίνεται η απόκλιση των παρατηρούµενων χρόνων 

µεταξύ της εµφάνισης 2 συµβάντων, σε σχέση µε τους αναµενόµενους 

χρόνους.  

 
Σχήµα 5.8 : Απόκλιση των παρατηρούµενων τιµών από τις 

αναµενόµενες (για τη συνάρτησης που χρησιµοποιήθηκε για 

την «εµφάνισης» βλαβών του δικτύου Μέσης Τάσης που 

αφορούν 1 Υ/Σ). 

 

 

Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσµατα που προέκυψαν και για τις 

υπόλοιπες κατηγορίες βλαβών (βλ. Παράρτηµα 6). 

 

� Σηµαντικά χαρακτηριστικά των βλαβών Μέσης Τάσης 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισµένα «χαρακτηριστικά» των βλαβών 

Μέσης Τάσης, από τα οποία εξαρτάται ο χρόνος αποκατάστασης, αλλά και ο 

τρόπος δράσης των συνεργείων. 

i. Λειτουργία Ελαιοδιακόπτη: Ναι / Όχι 
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ii. Εκτεταµένη βλάβη: Ναι / Όχι 

iii. Είδος βλάβης: 

Μόνιµο  

Παροδικό  

Υπερφόρτωση 

iv. Αίτια Βλαβών: 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
ΑΝΕΜΟΣ 

ΑΤΑΝΥΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 
ΠΑΓΟΣ-ΧΙΟΝΙ 
ΡΥΠΑΝΣΗ 

ΚΛΑ∆ΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΖΩΑ-ΠΤΗΝΑ 
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ 
ΥΛΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ 
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 

ΚΑΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟ 

 

� Σηµαντικά χαρακτηριστικά των βλαβών Χαµηλής Τάσης 

Αντίστοιχα, σηµαντικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το χρόνο 

αποκατάστασης των βλαβών Χαµηλής Τάσης είναι τα παρακάτω: 

i. Εναέριο – Υπόγειο 

ii. Βραχυκύκλωµα – Υπερφόρτιση 

iii. ∆ιακοπή συνέχειας αγωγού: Ναι / Όχι 

iv. Πτώση αγωγού: Ναι / Όχι 

v. Αίτια βλάβης (οµοίως µε αυτά της Μέσης Τάσης): 

ΚΕΡΑΥΝΟΣ 
ΑΝΕΜΟΣ 
ΑΤΑΝΥΣΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 
ΠΑΓΟΣ-ΧΙΟΝΙ 
ΡΥΠΑΝΣΗ 
ΚΛΑ∆ΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ 
ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ 
ΖΩΑ-ΠΤΗΝΑ 
ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ 
ΥΛΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
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ΑΛΛΑ ΑΙΤΙΑ 
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ 
ΚΑΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΓΝΩΣΤΟ 

 

� Σηµαντικά χαρακτηριστικά των βλαβών Παροχετεύσεων 

Για τις Παροχές τα πράγµατα είναι πιο απλά, καθώς οι παράγοντες που 

επηρεάζουν το χρόνο αποκατάστασης συνοψίζονται στα αίτια της βλάβης: 

Αίτια βλάβης: 

ΤΗΞΗ 
∆ΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΓΟΥ 
ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

Η πιθανότητα εµφάνισης του κάθε «χαρακτηριστικού» φαίνεται από 

τους σχετικούς πίνακες και διαγράµµατα που παρουσιάζονται στο 

Παράρτηµα. 

Οι πιθανότητες αυτές χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να 

τροφοδοτηθεί το µοντέλο (µε τη δηµιουργία σχετικών «Εµπειρικών 

πινάκων»), στο πρόγραµµα προσοµοίωσης, µε τις βλάβες που εµφανίζονται 

και τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. 

Ανάλογα µε την κατηγορία της βλάβης δροµολογείται και η 

αποκατάσταση της κάθε βλάβης, µε προτεραιότητα στις βλάβες που 

αφορούν περισσότερους καταναλωτές (ΜΤ µε πολλούς Μ/Σ, ΜΤ µε 1 Μ/Σ, 

ΧΤ, Παροχές). Ειδικότερα στις περιπτώσεις που οι βλάβες είναι 

εκτεταµένες, ο τηλεφωνητής – εργοδηγός ζητά επιπλέον αριθµό 

συνεργείων (πέραν αυτών που εργάζονται στη βάρδια αποκατάστασης 

βλαβών) ώστε να καταστεί δυνατή η σύντοµη αποκατάσταση της 

ηλεκτροδότησης. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλείται και ο µηχανικός 

υπηρεσίας να συνδράµει αναλαµβάνοντας το συντονισµό των συνεργείων, 

ώστε ο εργοδηγός να διαχειρίζεται αναπόσπαστος τους πελάτες που 

καλούν. 

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, και τις συνήθεις περιπτώσεις 

αποκατάστασης βλαβών Μέσης Τάσης που αποκατασταθούν µε βάση την 
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προτεραιότητά τους, υπάρχει και µια κατηγορία βλαβών για την οποία η 

αντιµετώπιση είναι διαφορετική: σε περιπτώσεις που η διακοπή οφείλεται 

σε λειτουργία τηλεχειριζόµενου στοιχείου του δικτύου και εκτιµάται ότι η 

διακοπή προκλήθηκε από προσωρινό σφάλµα, το οποίο οφείλεται στα 

καιρικά φαινόµενα (για παράδειγµα σε στιγµιαία επαφή κλαδιών στο δίκτυο 

εξαιτίας ισχυρών ανέµων) ο εργοδηγός – τηλεφωνητής τροφοδοτεί εκ νέου 

το ηλεκτρικό δίκτυο (δίνοντας τη σχετική εντολή στο τηλεχειριζόµενο 

στοιχείο του δικτύου). Εάν υπάρξει εκ νέου διακοπή θα πρέπει να γίνει 

επιθεώρηση της γραµµής από συνεργείο, προκειµένου να εντοπίσει το αίτιο 

του σφάλµατος. 

Η διαδικασία αυτή δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται και εµπεριέχει τη 

σηµαντική ανάληψη ρίσκου εκ µέρους του εργοδηγού. Ο µόνος λόγος που 

αποδέχεται το ρίσκο αυτό είναι προκειµένου να γίνει το ταχύτερο δυνατόν 

η επανηλεκτροδότηση των πελατών σε περίπτωση που δεν υπάρχει µόνιµο 

σφάλµα στο δίκτυο. Αν όµως υπάρχει κάποιο µόνιµο σφάλµα στο δίκτυο, η 

ενέργεια του εργοδηγού οδηγεί σε καταπόνηση των στοιχείων του δικτύου 

και υπάρχει ενδεχόµενο να οδηγήσει στη δηµιουργία ακόµα µεγαλύτερης 

ζηµιάς. Βέβαια, χάρη στην εµπειρία των εργοδηγών της ∆ΕΗ, δεν έχουν 

παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στην Περιοχή Τρικάλων, 

τέτοια περιστατικά. 

Τέλος, υπάρχει και ένα ακόµα ενδεχόµενο εκτός της «οµαλής» ροής 

αποκατάστασης βλαβών, που οφείλεται στην ιδιαίτερα περιορισµένη 

στελέχωση των βαρδιών αποκατάστασης βλαβών. 

 

Η σύνθεση της βάρδιας είναι φαίνεται στον Πίνακα 5.2. 

 

Πίνακας 5.2: Πλήθος Τεχνιτών ανά βάρδια 

 

 

 Καθηµερινές Σαββατοκύριακα 

07:00 – 15:00 10 10 

15:00 – 23:00 6 6 

23:00 – 07:00 2 2 
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Όπως φαίνεται, η βραδινή βάρδια έχει ιδιαίτερα µειωµένη στελέχωση. 

Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται βλάβες 

ΜΤ κατά τη διάρκεια της νύχτας και δεν εµπίπτουν ούτε στις εκτεταµένες 

βλάβες, ούτε στις περιπτώσεις που ο εργοδηγός µπορεί να ενεργήσει µε τη 

χρήση τηλεχειριζόµενων στοιχείων, η βλάβη να παραµένει µέχρι την 

επόµενη ηµέρα, ώστε να αναλάβουν την αποκατάστασή της τα συνεργεία 

της πρωινής βάρδιας. 

 

5.5. Μετάβαση συνεργείων 

Αφού εντοπίσει το γεωγραφικό χώρο στον οποίο σηµειώθηκε η βλάβη, 

αλλά και σχηµατίσει µια πρώτη εικόνα του είδους της βλάβης, ο εργοδηγός 

εντοπίζει µέσω του ασυρµάτου το συνεργείο που βρίσκεται πλησιέστερα 

στη βλάβη και έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις της βλάβης αυτής (για παράδειγµα, στα υπόγεια δίκτυα 

επεµβαίνουν µόνο συνεργεία υπογείων, ενώ συνεργεία που είχαν κληθεί να 

αντιµετωπίσουν απλές βλάβες που παρουσιάστηκαν µπορεί να µην έχουν 

µαζί τους τον εξοπλισµό για να αντιµετωπίσουν σηµαντικότερες βλάβες, 

π.χ. βλάβες του δικτύου ΜΤ). 

Προκειµένου να υπάρχει καλύτερη εστίαση στον έλεγχο των 

αποτελεσµάτων, αλλά και προκειµένου να υπάρχει µια εκτίµηση του 

χρόνου µετάβασης των συνεργείων στο σηµείο της βλάβης, γίνεται 

διάκριση των γεωγραφικών περιοχών που είναι στην ευθύνη της κάθε 

Περιοχής σε ζώνες. 

Οι ζώνες αναφέρονται σε γεωγραφικές περιοχές, που στην ηπειρωτική 

χώρα και τη νήσο Κρήτη ορίζονται ως εξής: 

• Ζώνη Α: Εντός ορίων πολεοδοµικού συγκροτήµατος Αθηνών – 

Πειραιώς, εντός ορίων πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης 

και εντός ορίων των πόλεων στις οποίες υπάρχει Έδρα Περιοχής 

∆ιανοµής. 

• Ζώνη Γ: Όσες περιοχές απέχουν πάνω από 1 ώρα από την Έδρα της 

οικείας Περιοχής ∆ιανοµής. 
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• Ζώνη Β: Όλες οι υπόλοιπες περιοχές της χερσαίας χώρας και Κρήτης, 

οι οποίες δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω προσδιορισθείσες ζώνες Α και Γ. 

Στα νησιά, εκτός της Κρήτης, ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: 

• Ζώνη Α: Εντός ορίων των πόλεων των νησιών στις οποίες υπάρχει 

Έδρα Περιοχής ∆ιανοµής. 

• Ζώνη Β: Νησιά που αποτελούν Πρακτορεία ∆ιανοµής και οι περιοχές 

εκτός πόλης, των νησιών που έχουν Έδρα Περιοχής. 

• Ζώνη Γ: Νησιά που αποτελούν Υποπρακτορεία ∆ιανοµής ή όπου δεν 

υπάρχει µονάδα της ∆ιανοµής. 

Παρότι η χρήση των ζωνών δεν µπορεί να προσδιορίσει απόλυτα το 

χρόνο µετάβασης, καθώς τα συνεργεία συνήθως µεταβαίνουν στο σηµείο 

της βλάβης από άλλο σηµείο βλάβης και µάλιστα καταβάλλεται προσπάθεια 

από τον εργοδηγό βάρδιας να αποστέλλει το πλησιέστερο συνεργείο για 

την αποκατάσταση της βλάβης, µπορεί να προσδιορίσει σε γενικές γραµµές 

(κατά µέσο όρο τουλάχιστον) το χρόνο που χρειάζεται για να προσεγγιστεί 

το σηµείο της βλάβης. Έτσι, καθώς µάλιστα δεν γίνεται κάποια καταγραφή 

του χρόνου µετάβασης των συνεργείων, οι ζώνες χρησιµοποιήθηκαν στην 

προσοµοίωση ως κριτήριο προσδιορισµού του χρόνου µετάβασης του 

συνεργείου για την αποκατάσταση της βλάβης. 

Κατόπιν σχετικών πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν µε συζητήσεις 

µε τον υπεύθυνο εκµετάλλευσης του δικτύου, στον οποίο υπάγεται το 

κοµµάτι της βάρδιας αποκατάστασης βλαβών, αλλά και τους εργοδηγούς 

και τους τεχνίτες της Περιοχής Τρικάλων, θεωρήθηκε ως καλή προσέγγιση 

της πραγµατικότητας να χρησιµοποιηθεί µια LogNormal κατανοµή για το 

χρόνο µετάβασης για κάθε ζώνη, των οποίων τα χαρακτηριστικά µεγέθη 

φαίνονται στον Πίνακα 5.3. 
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Πίνακας 5.3: Μεγέθη που προσδιορίζουν τις συναρτήσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση των χρόνων µετάβασης 

 Mean Std Dev. Location 

Ζώνη Α 4 3 2 

Ζώνη Β 20 5 5 

Ζώνη Γ 40 20 5 

 

 

Σχήµα 5.9: Χρόνος µετάβασης σε βλάβες που συµβαίνουν σε 

σηµεία της Ζώνης 1 (Extend) 

 

 

Σχήµα 5.10: Χρόνος µετάβασης σε βλάβες που συµβαίνουν σε 

σηµεία της Ζώνης 2 (Extend) 
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Σχήµα 5.11: Χρόνος µετάβασης σε βλάβες που συµβαίνουν σε 

σηµεία της Ζώνης 3 (Extend) 

 

Στα διαγράµµατα που παρουσιάζονται στα Σχήµατα 5.9, 5.10 και 5.11 

φαίνονται οι χρόνοι µετάβασης των συνεργείων στις βλάβες, όπως 

χρησιµοποιήθηκαν στο µοντέλο, µε κριτήριο τη Ζώνη στην οποία 

σηµειώνονται. Οι χρόνοι αυτοί προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία 

των δεδοµένων της Περιοχής Τρικάλων. Παρατηρώντας τα διαγράµµατα 

διαπιστώνεται ότι οι χρόνοι, σε κάποιο βαθµό, «παραβιάζουν» τους 

ορισµούς των ζωνών. Συγκεκριµένα, ως ζώνη Γ ορίζονται περιοχές που 

απέχουν άνω της 1 ώρας, όµως χάρη στην προσπάθεια των εργοδηγών να 

στέλνουν τα συνεργεία που είναι εγγύτερα στην επόµενη βλάβη, αλλά και 

µε τη βελτίωση του οδικού δικτύου οι περιοχές που αρχικά είχαν οριστεί µε 

τον τρόπο αυτό είναι πλέον σηµαντικά συντοµότερα προσεγγίσιµες. 

 

5.6. Εντοπισµός σφάλµατος – αποκατάσταση βλάβης 

5.6.1. Εντοπισµός σφάλµατος ΜΤ 

Ο εντοπισµός των βλαβών στα δίκτυα διανοµής δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, ακόµα και στα εναέρια δίκτυα. Το µεγάλο µήκος τους και η 

περιορισµένη χρήση (µέχρι πρόσφατα τουλάχιστον) εξοπλισµού που να 
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ενηµερώνει για το σηµείο ή τουλάχιστον το τµήµα του δικτύου στο οποίο 

σηµειώθηκε η βλάβη καθιστούν δυσχερή και χρονοβόρα τη σχετική 

διαδικασία. Έτσι, βασιζόµενοι αποκλειστικά στις τηλεφωνικές κλήσεις 

πελατών που πληροφορούν τη ∆ΕΗ για την έλλειψη ηλεκτροδότησης στην 

περιοχή τους τα συνεργεία ξεκινούν για να ελέγξουν µεγάλα κοµµάτια 

δικτύου (αρκετές φορές πολλά χιλιόµετρα, ιδιαίτερα όταν οι βλάβες είναι 

στον «κορµό» του δικτύου Μέσης Τάσης ή σε µεγάλες διακλαδώσεις). 

Αρκετές φορές βέβαια, πολίτες ενηµερώνουν για συγκεκριµένα συµβάντα 

που συνέβησαν στην περιοχή τους (π.χ. για πτώση στύλου, ή ακόµα και 

αγωγού, για έκρηξη ή κρότο σε κάποιο στοιχείο του δικτύου). Βέβαια η 

λειτουργία των µέσων προστασίας του δικτύου (∆ιακόπτες αυτόµατης 

επαναφοράς, διακόπτες αποµόνωσης, ασφάλειες) κατατµούν το δίκτυο σε 

µικρότερα κοµµάτια. Επίσης, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να 

τοποθετούνται σε καίρια σηµεία του δικτύου ειδικός εξοπλισµός, τα 

«ενδεικτικά διελεύσεως σφάλµατος», που δείχνουν αν το «σφάλµα», 

δηλαδή η υπερένταση που δηµιουργήθηκε εξαιτίας της βλάβης «πέρασε» 

από το συγκεκριµένο σηµείο, και έτσι βοηθούν στο να περιοριστεί το 

κοµµάτι του δικτύου το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Όµως, εκτός από τα 

µόνιµα σφάλµατα (π.χ. πτώση αγωγού, τήξη ασφάλειας, καταστροφή 

εξοπλισµού, λειτουργία αλεξικέραυνων κ.λπ.), τα οποία είναι αρκετά 

εύκολα εντοπίσιµα, χάρη και στην εµπειρία του προσωπικού της ∆ΕΗ, 

υπάρχουν και τα παροδικά σφάλµατα, όπως η επαφή µεταξύ ατάνιστων 

αγωγών ή µε κλαδιά δένδρων λόγω ανέµου, που δεν είναι εύκολο να 

εντοπιστούν. 
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Σχήµα 5.12: Χρόνος εντοπισµός «µόνιµου» σφάλµατος ΜΤ 

(Extend) 

 

Έτσι, η συνήθης διαδικασία είναι να γίνει επιθεώρηση του τµήµατος 

του δικτύου στο οποίο εκτιµάται ότι σηµειώθηκε η βλάβη και αν εντοπιστεί 

η βλάβη αυτή γίνεται αποκατάστασή της, µόνιµη ή προσωρινή αν είναι 

χρονοβόρα η πλήρης αποκατάσταση, ή εφόσον εκτιµηθεί ότι ακόµα και η 

προσωρινή αποκατάσταση θα απαιτήσει πολύ χρόνο, γίνεται προσπάθεια να 

µειωθεί στο ελάχιστο το πλήθος των καταναλωτών που δεν 

ηλεκτροδοτούνται, χρησιµοποιώντας εναλλακτικές «διαδροµές» 

ηλεκτροδότησης. Στα αστικά δίκτυα και ιδιαίτερα στα υπόγεια, οι 

εναλλακτικές διαδροµές είναι αρκετές και εποµένως µε λίγες και σύντοµες 

κινήσεις υπάρχει η δυνατότητα να επανηλεκτροδοτηθεί σχεδόν το σύνολο 

των καταναλωτών, χωρίς καν να γίνει αποκατάσταση της βλάβης. 

Αντίθετα, στα δίκτυα εκτός των αστικών περιοχών, όπως είναι η 

πλειοψηφία των δικτύων της Περιοχής Τρικάλων, εκτός του αστικού ιστού, 

οι δυνατότητες αυτές είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Στο Σχήµα 5.12 

παρουσιάζεται το γράφηµα των χρόνων εντοπισµού των «µόνιµων» 

σφαλµάτων όπως χρησιµοποιήθηκε στο µοντέλο προσοµοίωσης. 
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Εάν δεν εντοπιστεί κάποια βλάβη και οι καιρικές συνθήκες είναι 

τέτοιες που να εικάζεται πως µπορεί να επρόκειτο και για κάποιο παροδικό 

σφάλµα που απλά δεν µπορεί να εντοπιστεί από τα συνεργεία, γίνεται 

επανηλέκτριση του δικτύου. Εφόσον δεν σηµειωθεί εκ νέου σφάλµα και 

διακοπή ηλεκτροδότησης «κλείνει» η διαδικασία αποκατάστασης, αλλά 

βέβαια γίνεται το συντοµότερο δυνατόν ενδελεχής έλεγχος του δικτύου, 

προκειµένου να βρεθεί η «πηγή» της βλάβης. Υπάρχουν βέβαια και λίγες, 

ευτυχώς περιπτώσεις που σηµειώνεται εκ νέου διακοπή και τότε 

επιβάλλεται να γίνει άµεσα λεπτοµερής εξέταση των δικτύων, ανεξάρτητα 

από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν (δυστυχώς η εµπειρία µας λέει 

ότι τέτοιες περιπτώσεις εµφανίζονται όταν επικρατούν ακραίες καιρικές 

συνθήκες και µάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας). Στις περιπτώσεις αυτές 

ο χρόνος επανηλεκτροδότησης µπορεί να αυξηθεί εξαιρετικά. Στο Σχήµα 

5.13 παρουσιάζεται το γράφηµα των χρόνων εντοπισµού των «µόνιµων» 

σφαλµάτων όπως χρησιµοποιήθηκε στο µοντέλο προσοµοίωσης. 

 

 

Σχήµα 5.13: Χρόνος εντοπισµού «προσωρινού» σφάλµατος 

(Extend) 
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5.6.2. Χρόνος αποκατάστασης βλαβών ΜΤ 

Έχει παρατηρηθεί πως ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης συνδέεται 

στενά µε το αίτιο της βλάβης. Αυτό οφείλεται στο ότι το αίτιο έχει άµεση 

σχέση µε το είδος της βλάβης (π.χ. ένας κεραυνός θα «κάψει» 

αλεξικέραυνα ή και άλλο εξοπλισµό, ισχυρή κακοκαιρία ενδέχεται να 

οδηγήσει σε πτώση αγωγών κ.λπ.), άρα και το είδος της εργασίας που θα 

πρέπει να φέρει σε πέρας το εκάστοτε συνεργείο. Επίσης, το αίτιο έχει 

σχέση και µε τις καιρικές συνθήκες υπό τις οποίες το συνεργείο θα πρέπει 

να εργαστεί για την αποκατάσταση της βλάβης.  

Έτσι, κατά την προσοµοίωση του συστήµατος αποκατάστασης και 

ανάλογα µε το αίτιο της βλάβης δίνεται διαφορετικός χρόνος 

αποκατάστασης (οι συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν, και φαίνονται στο 

παράρτηµα, στηρίχτηκαν σε συλλογή δεδοµένων από την Περιοχή 

Τρικάλων, αλλά και στα στοιχεία που δόθηκαν από έµπειρους τεχνίτες, 

αναφορικά µε τον χρόνο αποκατάστασης βλαβών της κάθε κατηγορίας).  

Στο Σχήµα 5.14 εµφανίζεται το γράφηµα της συνάρτησης που 

χρησιµοποιήθηκε στο µοντέλο προσοµοίωσης για τους χρόνους επισκευής 

«προσωρινών» διακοπών ΜΤ, ενώ στο Σχήµα 5.15 εµφανίζονται τα 

«χαρακτηριστικά» των χρόνων επισκευής «µόνιµων» διακοπών ΜΤ (µέση 

τιµή, τυπική απόκλιση κ.λπ.). 

 

Σχήµα 5.14: Επισκευή «προσωρινών» διακοπών ΜΤ (Extend) 
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Σχήµα 5.15: Επισκευή «µόνιµων» διακοπών ΜΤ (Extend) 

 

5.6.3. Εντοπισµός σφαλµάτων και αποκατάσταση βλαβών ΧΤ 

και παροχών 

Ο εντοπισµός σφαλµάτων στη ΧΤ είναι µια διαδικασία αντίστοιχη, 

αλλά σε µικρότερη κλίµακα, µε αυτήν στη ΜΤ, καθώς τα τµήµατα του 

δικτύου έχουν πολύ µικρότερα µήκη (έως 400 µέτρα), ο εξοπλισµός είναι 

πολύ πιο απλός και συνήθως η θέση των δικτύων, άρα και των βλαβών, 

είναι εύκολα προσβάσιµη τόσο για τον έλεγχο των δικτύων, όσο και για την 

υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης. 

 

 

Σχήµα 5.16: Χρόνος εντοπισµού βλάβης ΧΤ (Extend) 
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Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι οι χρόνοι εντοπισµού να είναι µικροί 

(όπως φαίνεται και στο Σχήµα 5.16, όπου φαίνεται η γραφική παράσταση 

των χρόνων εντοπισµού των βλαβών στη Χαµηλή Τάση που 

χρησιµοποιήθηκαν στην προσοµοίωση) και αντιστοίχως µικροί και οι χρόνοι 

αποκατάστασης (και πάλι όµως ανάλογοι του αιτίου που προκάλεσε τη 

βλάβη). Επίσης εξαρτάται από το κατά πόσο το δίκτυο στο οποίο 

σηµειώθηκε η βλάβη είναι εναέριο ή υπόγειο (το ίδιο φυσικά ισχύει και για 

τη Μέση Τάση, όµως η Περιοχή Τρικάλων έχει ελάχιστο υπόγειο δίκτυο 

Μέσης Τάσης). Τα «χαρακτηριστικά» των χρόνων αποκατάστασης (µέση 

τιµή, τυπική απόκλιση κ.λπ.) των βλαβών Χαµηλής Τάσης φαίνονται στο 

Σχήµα 5.17. 

 

 

Σχήµα 5.17: Επισκευή διακοπών ΧΤ (Extend) 

 

Στις βλάβες παροχών ο χρόνος εντοπισµού των βλαβών είναι πολύ 

µικρός και θα µπορούσε ενδεχοµένως και να αγνοηθεί, αλλά για λόγους 

οµοιοµορφίας µε την αντιµετώπιση των υπολοίπων βλαβών ελήφθη υπόψη, 

αλλά φυσικά έχει πολύ µικρή τιµή, όπως φαίνεται άλλωστε και στο Σχήµα 

5.18. 

 



Βλάβες στη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας – Προσοµοίωση συστήµατος 
αποκατάστασης βλαβών 
ΒΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

73 

 

Σχήµα 5.18: Χρόνος εντοπισµού βλάβης παροχής (Extend) 

Ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών παροχών είναι επίσης πολύ 

µικρός αν και συνδέεται επίσης µε το αίτιο της βλάβης. Όπως φαίνεται στο 

Σχήµα 5.19 ο µέσος χρόνος αποκατάστασης βλάβης σε παροχή είναι 2,7 

λεπτά, αν και υπάρχει σηµαντική απόκλιση σε αρκετές από τις περιπτώσεις 

βλαβών.  

 

Σχήµα 5.19: Μέσος χρόνος επισκευής διακοπών παροχών 

(Extend) 

Η διαπίστωση αυτή ισχύει γενικότερα, σε όλα σχεδόν τα γεγονότα που 

επηρεάζουν το χρόνο αποκατάστασης των βλαβών και ταυτίζεται µε την 

πραγµατικότητα, καθώς το συνεργείο καλείται να αντιµετωπίσει διάφορες 
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ιδιαιτερότητες, τόσο στον εντοπισµό, όσο και στην αποκατάσταση της κάθε 

βλάβης. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο τα δεδοµένα που χρησιµοποιήθηκαν 

ως «είσοδος» (input) στο µοντέλο προσοµοίωσης, καθώς και τα δεδοµένα 

και οι συναρτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την προσοµοίωση των 

διαφόρων συµβάντων και διαδικασιών που αυτό περιλαµβάνει, προέκυψαν 

από την ανάλυση των δεδοµένων των βλαβών ενός έτους της Περιοχής 

Τρικάλων. Τα στοιχεία αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο, από το Πρόγραµµα 

Σηµειωµάτων Αποκατάστασης Βλαβών της Περιοχής, από παρατήρηση και 

καταγραφή της λειτουργίας της βάρδιας, από στοιχεία που προέκυψαν από 

συζητήσεις – συνεντεύξεις µε τους υπεύθυνους εκµετάλλευσης της 

Περιοχής, αλλά και του προσωπικού που στελεχώνει τη βάρδια. Έτσι, αν 

και τα διαγράµµατα αυτά προέκυψαν από τη χρήση του προγράµµατος 

προσοµοίωσης, τα γραφήµατα αυτά προσεγγίζουν εξαιρετικά τα 

πραγµατικά δεδοµένα. Αυτό άλλωστε έχει διασφαλιστεί, κατά το δυνατόν, 

µε επιµέρους διεξοδικούς ελέγχους των επιµέρους τµηµάτων – διεργασιών 

του µοντέλου, µε τους οποίους επιβεβαιώθηκε πως κάθε ένα από αυτά 

βγάζει αποτελέσµατα που επαληθεύονται από την καθηµερινή 

πραγµατικότητα του Εργοδηγείου αποκατάστασης βλαβών της Περιοχής 

Τρικάλων. 
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6. Αποτελέσµατα της προσοµοίωσης του 

συστήµατος αποκατάστασης βλαβών στη ∆ΕΗ 

Το µοντέλο που δηµιουργήθηκε για την προσοµοίωση του συστήµατος 

αποκατάστασης των βλαβών εµφανίζεται στο Παράρτηµα 7. Στη συνέχεια 

αναλύονται τα επιµέρους τµήµατα του µοντέλου (είσοδος των βλαβών – 

διεργασίες – αποκατάσταση των βλαβών 

6.1. Τηλεφωνική ενηµέρωση της βάρδιας βλαβών 

Στο Σχήµα 6.1 απεικονίζεται το πρώτο τµήµα του µοντέλου, που αφορά 

την «εισαγωγή» των βλαβών στο µοντέλο και την τηλεφωνική ενηµέρωση 

της βάρδιας. 

 

 

Σχήµα 6.1: Εισαγωγή βλαβών στο µοντέλο και τηλεφωνική 

ενηµέρωση της βάρδιας (Extend) 

 

Μελετώντας τα αποτελέσµατα του µοντέλου προσοµοίωσης (Πίνακας 

6.1), παρατηρείται ότι το πλήθος τον βλαβών που «εισάγονται» στο 

µοντέλο από τις αντίστοιχες «γεννήτριες» σε διάστηµα ενός έτους είναι 
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πολύ κοντά στα στατιστικά στοιχεία βλαβών της Περιοχής Τρικάλων. Στο 

Σχήµα 6.2 απεικονίζεται γραφικά η κατανοµή (σε ποσοστά) των βλαβών 

που εισάγονται στο µοντέλο, ενώ στο Σχήµα 6.3 παρουσιάζεται η 

«γεννήτρια» βλαβών Μέσης Τάσης που αφορούν 1 Υ/Σ, καθώς και ο 

«µηχανισµός απόδοσης χαρακτηριστικών» σε κάθε µία από αυτές. 

Αντίστοιχος είναι και ο τρόπος «εισαγωγής» και ο «µηχανισµός απόδοσης 

χαρακτηριστικών» των υπολοίπων κατηγοριών βλαβών (βλ. Παράρτηµα).  

 

Πίνακας 6.1: Κατανοµή βλαβών που εισάγονται στο µοντέλο 

προσοµοίωσης ανά κατηγορία 

 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΜΤ 1 Μ/Σ 683 16,81% 
ΜΤ ΠΟΛΛΟΙ Μ/Σ 219 5,39% 

ΧΤ 863 21,24% 
ΠΑΡΟΧΕΣ 2299 56,57% 
ΣΥΝΟΛΟ 4064  

 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΤ 1 Μ/Σ; 16,81%

ΜΤ ΠΟΛΛΟΙ Μ/Σ; 5,39%

ΧΤ; 21,24%

ΠΑΡΟΧΕΣ; 56,57%

 

Σχήµα 6.2: Ποσοστά βλαβών ανά κατηγορία (Extend) 
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Σχήµα 6.3: «Εισαγωγή» βλαβών στο µοντέλο 

 

Μετά την εισαγωγή και των «ψευδοκλήσεων», δηλαδή των κλήσεων 

που αφορούν συµβάντα για τα οποία ήδη έχει ενηµερωθεί η βάρδια, που 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.4, ο αριθµός των κλήσεων που έχει να 

αντιµετωπίσει ο εργαζόµενος στο τηλεφωνικό κέντρο γίνεται εξαιρετικά 

µεγάλος (135.642, εκ των οποίων µόνο οι 4.064 αφορούσαν ενηµέρωση 

για νέες βλάβες). 

Στο Σχήµα 6.5 φαίνεται η περαιτέρω ανάλυση του block “Serve 

Calls” που αφορά τη διαδικασία λήψης και επεξεργασίας των τηλεφωνικών 

κλήσεων. 
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Σχήµα 6.4: «Εισαγωγή» ψευδοκλήσεων στο µοντέλο 

 

 

Σχήµα 6.5: Αντιµετώπιση των κλήσεων από το προσωπικό του 

τηλεφωνικού κέντρου 

 

Ο χρόνος που χρειάζεται ο τηλεφωνητής για να «αντιµετωπίσει» τις 

«ψευδοκλήσεις» είναι πολύ µικρός σε σχέση µε τον αντίστοιχο χρόνο για 

την «αντιµετώπιση» κλήσεων που αφορούν νέες βλάβες(µε βάση τα 

στοιχεία που προέκυψαν από συζητήσεις µε προσωπικό της βάρδιας, αλλά 

και, σε µικρότερο βαθµό, την παρατήρηση λειτουργίας της βάρδιας), αλλά 
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σίγουρα τον επιβαρύνει µε «περιττή» δουλειά, ενώ επιβραδύνει και την 

αποκατάσταση των βλαβών (23.621 κλήσεις που αφορούσαν νέες βλάβες 

καθυστέρησαν τόσο, ώστε να χρειαστεί να «ξανακαλέσει» ο πελάτης που 

αντιµετώπιζε τη βλάβη). Στην ουσία, για κάθε νέα βλάβη χρειάστηκαν να 

γίνουν 7 (6,8) κλήσεις ώσπου να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης 

της βλάβης. Αυτό, όπως είναι κατανοητό καθυστερεί σηµαντικά την 

επανηλεκτροδότηση των καταναλωτών. Ο χρόνος αυτός δεν καταγράφεται 

κάπου, άλλα αφού µε την 7η κλήση καταστεί δυνατή η επικοινωνία, 

σηµαίνει ότι υπήρξε καθυστέρηση περί τα 35 λεπτά να ενηµερωθεί η ∆ΕΗ 

για τη βλάβη (θεωρήθηκε ότι ο πελάτης αναµένει στο τηλέφωνο έως 5 

λεπτά σε κάθε κλήση του). Ο τηλεφωνητής χρειάστηκε να αντιµετωπίσει 

5.722 ψευδοκλήσεις. 

Επίσης, υπήρξαν και άλλες 125.856 ψευδοκλήσεις οι οποίες δεν 

απαντήθηκαν ποτέ. Οι κλήσεις αυτές µπορεί να µην έχει πραγµατική 

σηµασία που δεν απαντήθηκαν, καθώς οι βλάβες τις οποίες αφορούσαν 

αποκαταστάθηκαν, όµως η αδυναµία όλων αυτών των ανθρώπων να 

επικοινωνήσουν µε τη ∆ΕΗ τους δηµιουργεί εκνευρισµό και ανασφάλεια, 

καθώς δεν είναι σε θέση να µάθουν αν κάποιος ασχολείται µε τη βλάβη 

στην οποία οφείλεται η διακοπή ηλεκτροδότησης που βιώνουν και σε πόσο 

χρόνο θα αποκατασταθεί η βλάβη. ∆εν είναι σπάνιο φαινόµενο 

εξοργισµένοι πελάτες να καλούν σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της ∆ΕΗ 

προκειµένου να εκφράσουν παράπονα για µη απάντηση των 

τηλεφωνηµάτων τους ακόµα και αφού αποκατασταθεί η ηλεκτροδότησή 

τους. 

Και όλα αυτά, ενώ ο συντελεστής χρησιµοποίησης της ουράς 

αναµονής είναι µόλις 13,5 %!! Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο οι 

πραγµατικές κλήσεις, όσο και το σύνολο των ψευδοκλήσεων έρχονται στην 

ουσία ταυτόχρονα. 

 

6.2. Αναµονή συνεργείου 

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η «αναµονή» των βλαβών µέχρι που να 

αναλάβει ένα συνεργείο την αποκατάστασή της. 
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Σχήµα 6.6: Ανάληψη αποκατάστασης βλάβης από συνεργείο 

 

Στο Σχήµα 6.6 φαίνεται το κοµµάτι του µοντέλου στο οποίο 

«ανατίθεται» σε ένα συνεργείο η αποκατάσταση της βλάβης. Ο µέσος 

χρόνος αναµονής (των βλαβών) στην ουρά είναι 241,85 λεπτά!!! Αν 

συγκριθεί ο χρόνος αυτός µε τους χρόνους εντοπισµού και αποκατάστασης 

των βλαβών, εύκολα γίνεται κατανοητό πως αυτό το σηµείο είναι το πλέον 

κρίσιµο για τη γρήγορη επανηλεκτροδότηση των καταναλωτών. Θα πρέπει 

εδώ να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο stack έχει συντελεστή 

χρησιµοποίησης περί το 50%, δηλαδή κατά το µισό χρόνο δεν υπάρχει 

καµία βλάβη σε αναµονή. Ουσιαστικά, αυτό σηµαίνει ότι οι τεχνίτες της 

βάρδιας κατά το µισό χρόνο περίπου δεν έχουν να εκτελέσουν εργασίες 

αποκατάστασης βλαβών καθώς οι βλάβες συνήθως συµβαίνουν 

«συγκεντρωµένες» χρονικά. 

Αυτό το αποτέλεσµα που προέκυψε από την προσοµοίωση 

επαληθεύεται από τα πραγµατικά στοιχεία των βαρδιών αποκατάστασης 

βλαβών κατά το παρελθόν. Το πρόβληµα αυτό έχει απασχολήσει κατά 

καιρούς τη διοίκηση της ∆ιανοµής και προκειµένου να αξιοποιηθεί ο χρόνος 
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αδράνειας των συνεργείων βάρδιας, τους ανατίθενται και άλλες 

δραστηριότητες, όπως η οριστική αποκατάσταση βλαβών που είχαν 

αποκατασταθεί προσωρινά, η διακοπή πελατών λόγω χρέους, οι διενέργεια 

µετρήσεων ποιότητας τάσης και φόρτισης των δικτύων κ.λπ. 

Βέβαια, η πρακτική αυτή δηµιουργεί κάποια µικρή επιβάρυνση στους 

χρόνους αποκατάστασης, καθώς το συνεργείο δεν είναι πλήρως διαθέσιµο 

για την αντιµετώπιση των βλαβών. Όµως κάθε «παράπλευρη» 

δραστηριότητα σταµατά µόλις παρουσιαστεί βλάβη. 

 

6.3. Μετάβαση συνεργείων 

Το επόµενο σηµείο στο οποίο εισάγεται χρόνος «εξυπηρέτησης» είναι 

κατά τη διάρκεια µετάβασης του συνεργείου στο σηµείο εκδήλωσης της 

βλάβης (Σχήµα 6.7). 

 

 

Σχήµα 6.7: Μετάβαση των συνεργείων 

 

Ο µέσος χρόνος µετάβασης φαίνεται στο σχήµα 6.8. 
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Σχήµα 6.8: Μέσος χρόνος µετάβασης (Extend) 

 

Στη διάρκεια µετάβασης του συνεργείου, όπως αυτή προέκυψε από 

την ανάλυση των πληροφοριών των ΣΑΒ, παρατηρείται σηµαντική 

απόκλιση για τις διάφορες περιπτώσεις. Αυτό οφείλεται τόσο στον 

εντοπισµό των βλαβών σε διάφορα σηµεία (π.χ. σε διαφορετικές ζώνες), 

όσο και στη θέση από την οποία µεταβαίνει το κάθε συνεργείο στο σηµείο 

εκδήλωσης της βλάβης (είτε από το σηµείο που είχε εµφανισθεί 

προηγούµενη βλάβη, είτε από την έδρα της βάρδιας). 

 

6.4. Αναζήτηση σηµείου βλάβης 

Χρόνος εξυπηρέτησης, που µάλιστα µπορεί να πάρει εξαιρετικά 

σηµαντικές τιµές στις περιπτώσεις βλαβών ΜΤ εισάγεται και κατά την 

αναζήτηση του σηµείου βλάβης (Σχήµα 6.9) 
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Σχήµα 6.9: Αναζήτηση βλάβης ΜΤ – αποκατάσταση 

 

Στον Πίνακα 6.2 εµφανίζονται οι µέσοι χρόνοι αναζήτησης των 

βλαβών στο µοντέλο προσοµοίωσης. Οι χρόνοι αυτοί προσεγγίζουν σε 

µεγάλο βαθµό τους πραγµατικούς (σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των 

επικεφαλείς της βάρδιας). Παρατηρείται ότι ο µέσος χρόνος αναζήτησης 

των «προσωρινών» βλαβών είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο 

των «µόνιµων» βλαβών. Το γεγονός αυτό ήταν απόλυτα αναµενόµενο, 

καθώς η «µόνιµη» βλάβη παραµένει µέχρι και τη στιγµή της 

αποκατάστασής της, ενώ η «προσωρινή» (όπως για παράδειγµα η στιγµιαία 

επαφή µεταξύ αγωγών) δεν είναι εµφανής, αλλά µπορεί να δηµιουργεί 

κατ΄ επανάληψη προβλήµατα, όταν υφίστανται συγκεκριµένες συνθήκες 

(όπως όταν έχει ισχυρό άνεµο). 

 

Πίνακας 6.2: Μέσοι χρόνοι αναζήτησης βλαβών 

Κατηγορία 
σφάλµατος 

Πλήθος 
βλαβών 

Συνολικός 
χρόνος 

αναζήτησης 
(λεπτά) 

Μέσος 
χρόνος 

αναζήτησης 
(λεπτά) 

Μέση Τάση 
(µόνιµο) 

303 2177,16 7,19 

Μέση Τάση 
(προσωρινό) 

621 6805,69 10,96 

Χαµηλή Τάση 862 4249,53 4,93 

Παροχές 2291 4661,48 2,03 
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6.5. Αποκατάσταση βλάβης 

Οι µέσοι χρόνοι αποκατάστασης των βλαβών, όπως προέκυψαν από 

την προσοµοίωση, φαίνονται στον πίνακα 6.3. Αξιοπρόσεκτο είναι το 

γεγονός ότι ο µέσος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών στη Χαµηλή Τάση 

είναι µεγαλύτερος από τον αντίστοιχο χρόνο στη Μέση Τάση. Ο λόγος που 

συµβαίνει αυτό, είναι ότι, παρότι οι βλάβες στην Χαµηλή Τάση είναι αρκετά 

πιο απλές και εποµένως ευκολότερο να διορθωθούν, όµως στις βλάβες της 

ΜΤ µεταβαίνουν πιο πλήρως εξοπλισµένα συνεργεία και τα πλέον έµπειρα, 

καθώς οι επιπτώσεις από αυτές είναι πολύ µεγαλύτερες (επηρεάζουν πολύ 

περισσότερους καταναλωτές). Στο σχήµα 6.10 φαίνεται η ανάλυση του 

block “REPARATION” της ΜΤ, όπου ανάλογα µε το αίτιο που προκάλεσε τη 

βλάβη µεταβάλλεται και ο χρόνος αποκατάστασης. 

 

 

Σχήµα 6.10: Αποκατάσταση βλάβης ΜΤ 
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Τα στοιχεία για τους χρόνους αποκατάστασης των βλαβών προέκυψαν 

από την επεξεργασία των δεδοµένων που τηρούνται στην Περιοχή 

Τρικάλων (Πρόγραµµα Σηµειωµάτων Αποκατάστασης Βλαβών, Βιβλίο 

Βλαβών). 

 

Πίνακας 6.3: Μέσοι χρόνοι αποκατάστασης βλαβών 

Κατηγορία 
σφάλµατος 

Πλήθος 
βλαβών 

Μέσος χρόνος 
αποκατάστασης 
βλάβης (λεπτά) 

Μέση Τάση 
(µόνιµο) 

303 9,86 

Μέση Τάση 
(προσωρινό) 

621 5,91 

Χαµηλή Τάση 862 10,09 

Παροχές 2291 2,72 

 

6.6. Συνολικός χρόνος επανηλεκτροδότησης 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ο Πίνακας 6.4. 

 

Πίνακας 6.4: Σύνοψη στοιχείων αποκατάστασης βλαβών 

Κατηγορία 
σφάλµατος 

Πλήθος 
βλαβών 

Μέσος 
χρόνος 
αναµ-
ονής 

συνερ- 
γείου 

Μέσος 
χρόνος 
µετά- 
βασης 

Μέσος 
χρόνος 
εντοπι- 
σµού 

βλάβης 

Μέσος 
χρόνος 
αποκα- 
τάστα- 
σης 

Μέσος 
χρόνος 
εντοπι- 
σµού & 
αποκατά- 
στασης 

Μέσος 
συνολικός 
χρόνος 
επανηλε-
κτροδό-
τησης 

Μέση Τάση 
(µόνιµο) 

303 241,85 16,00 7,19 9,86 17,05 274,90 

Μέση Τάση 
(προσ/νό) 

621 241,85 16,00 10,96 5,91 16,87 274,72 

Χαµηλή 
Τάση 

862 241,85 16,00 4,93 10,09 15,02 272,87 

Παροχές 2291 241,85 16,00 2,03 2,72 4,75 262,60 

 

Η τελευταία στήλη του Πίνακα 6.4 δείχνει τους συνολικούς χρόνους 

αποκατάστασης, λαµβάνοντας υπόψη τον χρόνο από τη στιγµή 

ενηµέρωσης της ∆ΕΗ για τη βλάβη. Προκειµένου να βρεθεί ο πραγµατικός 

χρόνος που ο καταναλωτής, στον οποίο σηµειώθηκε η διακοπή ρεύµατος 
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λόγω βλάβης, έµεινε χωρίς ρεύµα, θα πρέπει να προστεθούν και άλλα 35 

λεπτά. Ο χρόνος αυτός προέκυψε από την καθυστέρηση ενηµέρωσης της 

∆ΕΗ για τη βλάβη (ενηµέρωση µε το 7ο τηλεφώνηµα). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τον υπολογισµό των επίσηµων χρόνων 

επανηλεκτροδότησης των βλαβών δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος αυτός, 

ενώ, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3, δεν λαµβάνονται υπόψη 

βλάβες που οφείλονται σε αιτίες «εκτός ευθύνης» της εταιρείας. Επίσης, 

δεν λαµβάνονται υπόψη και ορισµένες βλάβες που αναγγέλλονται µεν στη 

∆ΕΗ, όµως οι πελάτες δεν απαιτούν την άµεση αποκατάστασή τους. 

Πρόκειται κυρίως για αγροτικούς καταναλωτές που εντοπίζουν την βλάβη 

στην παροχή τους (π.χ. κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ή του χειµώνα) 

αλλά δεν έχουν την ανάγκη να επανηλεκτροδοτηθούν άµεσα (π.χ. µέχρι το 

καλοκαίρι που αρχίζει η εποχή του ποτίσµατος). Οι περιπτώσεις αυτές 

ενδέχεται να αντιµετωπιστούν από άλλα συνεργεία ∆ΕΗ (εκτός βάρδιας) ή 

ακόµα και από συνεργεία εργολάβων συνεργαζόµενων µε τη ∆ΕΗ, αλλά 

φυσικά έχουν πολύ µεγάλους χρόνους αποκατάστασης. ∆υστυχώς δεν 

υπήρχε δυνατότητα εκτίµησης των βλαβών αυτών στο µοντέλο. Άλλωστε 

και οι βλάβες αυτές θα πρέπει να αποκατασταθούν εντός του έτους. Και 

αυτή την επισήµανση θα πρέπει να την έχουµε υπόψη µας κατά τη 

σύγκριση των χρόνων επανηλεκτροδότησης µε τους επίσηµους χρόνους 

που ανακοινώνονται από την Επιχείρηση.  
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7. ∆ράσεις µείωσης του χρόνου 

επανηλεκτροδότησης των καταναλωτών 

7.1. ∆ράσεις για την βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του τηλεφωνικού κέντρου 

Η αύξηση του προσωπικού στα βλαβοληπτικά κέντρα θα επέφερε 

ελάχιστη βελτίωση στην αποτελεσµατικότητα του τηλεφωνικού κέντρου, 

καθώς ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού που απασχολείται ήδη σε 

αυτά είναι ελάχιστος (περί το 13,5%), ενώ ο λόγος ύπαρξης πολλών µη 

απαντηµένων τηλεφωνηµάτων είναι η ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωσή τους. 

Πράγµατι, βάζοντας και δεύτερο εργοδηγό κατά την πρωινή βάρδια, που θα 

µπορούσε να γίνει χωρίς µεγάλο κόστος, δεν έχουµε στην ουσία καµία 

επίπτωση (6,98 κλήσεις ανά βλάβη (Version 2 του µοντέλου)). 

Στο Σχήµα 7.1 απεικονίζεται η προσοµοίωση της διαδικασίας 

στελέχωσης του τηλεφωνικού κέντρου (εξυπηρέτηση κλήσεων, 

συναγερµών, αλλαγή βάρδιας). 

 

 

Σχήµα 7.1: Απεικόνιση της λειτουργίας στελέχωσης της 

βάρδιας του τηλεφωνικού κέντρου 
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Στο Σχήµα 7.2 απεικονίζεται η διαδικασία προσδιορισµού των 

εργαζόµενων που στελεχώνουν ανά πάσα στιγµή την τηλεφωνική βάρδια 

(ανάλογη είναι και η διαδικασία στελέχωσης µε τεχνίτες). 

 

 

Σχήµα 7.2: Απεικόνιση της λειτουργίας στελέχωσης της 

βάρδιας του τηλεφωνικού κέντρου 

 

Ο αριθµός των τηλεφωνητών προσδιορίζεται από το block “Shift per 

year”, το οποίο και απεικονίζεται στο Σχήµα 7.3. Υπάρχει η πρόβλεψη για 

αύξηση του προσωπικού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όµως αυτή 

χρησιµοποιείται µόνο για τους τεχνίτες (άλλωστε δεν θα προσέθετε κάτι 

επιπλέον η περαιτέρω προσθήκη τηλεφωνητών, καθώς ο µεγάλος όγκος 

των τηλεφωνηµάτων στις περιπτώσεις αυτές διαρκεί πολύ λίγο, σχεδόν όσο 

θα χρειαστεί ο «νέος» τηλεφωνητής για να κληθεί, να φτάσει στο χώρο του 

τηλεφωνικού κέντρου, να ενηµερωθεί και να ξεκινήσει εργασία). 
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Σχήµα 7.3: Απεικόνιση της εισαγωγής προσωπικού ανά 

βάρδιας (τηλεφωνικό κέντρο και βάρδια) 

 

Προκειµένου λοιπόν να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των 

βλαβοληπτικών κέντρων, µε ενδεχόµενη µείωση του προσωπικού που 

απασχολείται σε αυτά και παράλληλα να καταστεί δυνατός ο καλύτερος 

δυνατός συντονισµός των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών (ακόµα και 

διαπεριοχικά) δροµολογούνται 3 δράσεις από τη Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ιανοµής: 

 

1. Εκπαίδευση Τηλεφωνητών. Η εκπαίδευση στους παραλήπτες των 

τηλεφωνηµάτων των πελατών µπορεί να έχει µόνο πλεονεκτήµατα 

και οφέλη. Θα συµβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της τηλεφωνικής 

διεπαφής, της αξιοπιστίας της διεργασίας, στη βελτίωση της 

αντίληψης του πελάτη για την ποιότητα της υπηρεσίας, και στη 

µείωση του απαιτούµενου χρόνου για εκµαίευση όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών από τον καταναλωτή. Ως πρότυπος 

χρόνος από σχετικές µελέτες της Επιχείρησης προέκυψε ότι θα 

πρέπει να είναι κατά µέγιστο το 1 λεπτό (η επίδραση βέβαια είναι 

πολύ µικρή, καθώς ο µέσος χρόνος στην Περιοχή Τρικάλων είναι 

ήδη πολύ κοντά στο επιθυµητό Μέσος χρόνος=1,3 λεπτά). 
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2. Νέα τηλεφωνικά κέντρα. Σύντοµα αναµένεται η εγκατάσταση 

σύγχρονων, «έξυπνων» τηλεφωνικών κέντρων (Interactive Voice 

Response) για κάθε Περιοχή της ∆ιανοµής, µε επαρκή αριθµό 

τηλεφωνικών γραµµών (έναντι των 2-3 που έχει σήµερα κάθε 

βάρδια), που πέραν από το να βοηθούν τον πολίτη να βρίσκει το 

«σωστό» τηλέφωνο για να εξυπηρετηθεί σχετικά µε το αίτηµά του 

(για τα λοιπά αιτήµατα εκτός βλαβών), θα επιτρέπουν την 

παράλληλη εξυπηρέτηση µεγαλύτερου αριθµού καταναλωτών, 

ενηµερώνοντας αυτόµατα τους καταναλωτές για τις εντοπισµένες 

βλάβες του δικτύου και τον αναµενόµενο χρόνο αποκατάστασής 

τους (ώστε να µην συσσωρεύονται «ψευδοκλήσεις» που θα πρέπει 

να εξυπηρετούνται). Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής αυτής της 

δράσης µπορεί να δει κανείς στη version 3 του µοντέλου. Οι 

ψευδοκλήσεις «αποµακρύνονται» (εκτός από αυτές που απαιτούνται 

µέχρι να γίνει κατανοητό το εύρος της βλάβης) χωρίς να χρειαστεί 

κάποια ενέργεια από το µισθωτό στο τηλεφωνικό κέντρο της 

βάρδιας. Ο χρόνος ενηµέρωσης της ∆ΕΗ πέφτει στα 25 λεπτά από τα 

35, καθώς η ενηµέρωση γίνεται µε την 5η (4,8) κλήση (αντί της 7ης). 

 

 

Σχήµα 7.4: Άµεση «αποµάκρυνση» ψευδοκλήσεων µε χρήση 

των νέων τηλεφωνικών κέντρων (version 3 µοντέλου|) 
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3. Σε επόµενη φάση σχεδιάζεται η δηµιουργία ενός ενιαίου 

βλαβοληπτικού κέντρου για όλη την Ελλάδα (ή τουλάχιστον ανά 

∆ιοικητική Περιφέρεια). Η λειτουργία όµως ενός τέτοιου κέντρου 

προϋποθέτει την εισαγωγή άλλων συστηµάτων στην Επιχείρηση, 

όπως ενός συστήµατος Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών 

(GIS) που θα επιτρέπει στον τηλεφωνητή του βλαβοληπτικού 

κέντρου να εντοπίζει τη θέση στην οποία αναφέρεται ο πελάτης και 

το δίκτυο που τον τροφοδοτεί, χωρίς να έχει ιδιαίτερη γνώση των 

δικτύων και της γεωγραφίας της κάθε Περιοχής (πράγµα άλλωστε 

πρακτικά αδύνατον), ώστε στη συνέχεια να ενηµερώνει και να 

συντονίζει τα τεχνικά συνεργεία. Κάτι τέτοιο όµως θα χρειαστεί 

µεγάλο χρονικό διάστηµα για να υλοποιηθεί (αν και έχει αρχίσει η 

σχετική διερεύνηση), ενώ δεν έχουν ακόµα αποσαφηνισθεί οι 

λεπτοµέρειες υλοποίησής του, οπότε δεν εξετάζεται στα πλαίσια της 

εργασίας αυτής. 

 

7.2. Μείωση χρόνου αναµονής για συνεργείο που θα 

επιληφθεί την αποκατάσταση της βλάβης 

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η ουρά αναµονής 

(για έλευση συνεργείου που θα αναλάβει να αποκαταστήσει τη βλάβη) κατά 

το 50% του χρόνου είναι άδεια. Εποµένως, το να ενισχυθούν περαιτέρω οι 

βάρδιες καθόλο τον χρόνο (πράγµα που σηµαίνει σηµαντική οικονοµική 

επιβάρυνση) δεν θα συνεισέφερε σε µείωση του χρόνου ανάλογα µε την 

αύξηση του κόστους. Άλλωστε, το υπάρχον προσωπικό δεν αρκεί για να 

αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός του προσωπικού βαρδιών και κάτι τέτοιο θα 

ήταν αντίθετο των προσπαθειών µείωσης του λειτουργικού κόστους. Άρα 

καθίσταται απαγορευτική η αύξηση του προσωπικού της βάρδιας, παρότι 

όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των συνεργείων τόσο µειώνεται ο χρόνος 

αναµονής. 

 



Βλάβες στη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας – Προσοµοίωση συστήµατος 
αποκατάστασης βλαβών 
ΒΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

92 

Εξετάστηκε το σενάριο να γίνει ορθολογικότερη κατανοµή του 

προσωπικού βάρδιας (8-6-4 αντί 10-6-2), όµως τα αποτελέσµατα δεν ήταν 

ικανοποιητικά, καθώς η πρωινή βάρδια «δυσκολεύεται» να αντιµετωπίσει 

τις βλάβες που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας (µη σηµαντικές 

βλάβες Μέσης Τάσης). Έτσι, στην περίπτωση αυτή ο χρόνος αναµονής 

ανέβαινε στα 268 λεπτά. (Version864) 

 

Εάν όµως θεωρήσουµε ότι υπήρχε η δυνατότητα να ενισχυθούν οι 

βάρδιες, ώστε το πλήθος των τεχνιτών να είναι 10 άτοµα σε κάθε βάρδια 

(και όχι µόνο την πρωινή), τότε ο χρόνος αναµονής θα έπεφτε από τα 241 

λεπτά στα 93 (!!), µε θεαµατικά αποτελέσµατα για το συνολικό χρόνο 

επανηλεκτροδότησης (Version 7.21). Ακόµα και αν αυξανόταν µόνο η 

απογευµατινή βάρδια από 6 σε 10 άτοµα (µε την πρωινή και βραδινή 

βάρδια ως έχουν, ο χρόνος αναµονής θα µειωνόταν κατά 43 λεπτά (στα 

198 λεπτά) (Version 7.22). Εννοείται ότι αντίστοιχη θα ήταν και η µείωση 

των συνολικών χρόνων αποκατάστασης των βλαβών. 

Όµως, ο χρόνος που τα συνεργεία δεν θα αποκαθιστούσαν βλάβες θα 

έφτανε το 70% και 65% του χρόνου τους αντίστοιχα. 

Ένας άλλος «τρόπος» µείωσης του χρόνου αναµονής, εκτός από την 

αύξηση του αριθµού των τεχνιτών βάρδιας, είναι η µείωση του πλήθους 

των βλαβών, δράση στην οποία θα υπάρξει στη συνέχεια εκτενέστερη 

αναφορά. 

 

7.3. Μείωση χρόνων µετάβασης 

Η πλέον εµφανής λύση να µειωθούν οι χρόνοι µετάβασης στα σηµεία 

βλαβών, και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καιρικών φαινοµένων 

που συνήθως προκαλούν την ταυτόχρονη εµφάνιση πληθώρας βλαβών, 

είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου, που όµως είναι εκτός των 

αρµοδιοτήτων της ∆ΕΗ. 

Μια άλλη λύση, προκριµένου να µειωθεί η καθυστέρηση στην 

αποκατάσταση των βλαβών εξαιτίας του απαιτούµενου χρόνου µετάβασης 

στα σηµεία βλάβης είναι η µείωση της ανάγκης µετάβασης στα σηµεία όπου 

αναγγέλλεται η ύπαρξη βλάβης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την 
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προώθηση της αυτοµατοποίησης των δικτύων και την µετάβαση από τα 

σηµερινά δίκτυα σε «έξυπνα δίκτυα» («Smart Grids»). Τα «έξυπνα δίκτυα» 

άλλωστε βοηθούν πολλαπλά τη βελτίωση των χρόνων 

επανηλεκτροδότησης των καταναλωτών, γι’ αυτό και υπάρχει 

πανευρωπαϊκά, αν όχι παγκόσµια, προώθηση των σχετικών τεχνολογιών, 

µε στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των ηλεκτρικών εταιριών και 

την ικανοποίηση των ολοένα και µεγαλύτερων απαιτήσεων των 

καταναλωτών για, όσο το δυνατόν, αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση, µε 

βελτιωµένα χαρακτηριστικά ποιότητας. Η αντίστοιχη «επανάσταση» έχει 

ήδη συντελεστεί στα τηλεφωνικά δίκτυα. Ήρθε λοιπόν η στιγµή τα απλά 

χάλκινα δίκτυα µεταφοράς ρεύµατος να αποκτήσουν ευφυΐα.  

 

• Αυτοµατοποίηση µεταγωγών και διακοπτών 

Η υλοποίηση ενός «Έξυπνου ∆ικτύου» µε πληθώρα αυτόµατων 

στοιχείων παρέχει τη δυνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου των 

µεταγωγών και διακοπτών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Ο 

διαχειριστής δύναται να κάνει αυτούς τους χειρισµούς από το Κέντρο 

Ελέγχου ∆ικτύου ∆ιανοµής, ελέγχοντας από εκεί οποιοδήποτε 

αποµακρυσµένο τµήµα του δικτύου. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα 

χρησιµοποίησης εναλλακτικών «δρόµων» ηλεκτροδότησης των 

καταναλωτών µε ταχύτατη αποµόνωση και περιορισµό του τµήµατος του 

δικτύου που θα υποστεί τις συνέπειες της βλάβης.  

 

• Αποµακρυσµένος έλεγχος παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος 

(σύνδεση και αποσύνδεση) 

Τα «έξυπνα δίκτυα», µέσω της επικοινωνίας που εξασφαλίζουν µε 

τους µετρητές δίνουν τη δυνατότητα επαλήθευσης των αναφεροµένων από 

τους καταναλωτές. Έτσι, για παράδειγµα, δεν θα χρειάζεται να µεταβεί 

συνεργείο σε περίπτωση που η βλάβη έχει σηµειωθεί στην εσωτερική 

εγκατάσταση του καταναλωτή (όπου η ∆ΕΗ δεν έχει έτσι κι αλλιώς 

δικαίωµα να παρέµβει και εφόσον µετέβαινε θα χρέωνε µε άσκοπη 

µετάβαση τον καταναλωτή, χωρίς να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση), 

ενώ θα µπορεί µέσω τηλεχειρισµού να γίνει επανασύνδεση της 
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τροφοδοσίας στις περιπτώσεις που απλά υπήρξε στιγµιαία υπερφόρτωση 

και λειτουργία του µικροαυτόµατου της παροχής του καταναλωτή.  

 

• Επιτήρηση δικτύου 

Με την τοποθέτηση καµερών σε συγκεκριµένα σηµεία επιτελείται 

επιτήρηση των επιθυµητών χώρων του δικτύου σε πραγµατικό χρόνο. 

 

7.4. Μείωση χρόνων εντοπισµού βλάβης 

Αναφέρθηκαν ήδη στην §5.6.1. µερικές από τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια για να µειώσουν τον χρόνο 

εντοπισµού του σηµείου που συνέβη η βλάβη. Οι µέθοδοι αυτοί 

χρησιµοποιούνται ήδη στην Περιοχή Τρικάλων. 

Η υλοποίηση έξυπνων δικτύων θα συνέδραµε και σε αυτό το σηµείο: 

Με την υλοποίηση ενός έξυπνου δικτύου επιτυγχάνεται ο άµεσος 

εντοπισµός της βλάβης του δικτύου (µηδενίζεται ο χρόνος της διαδικασίας 

αναζήτησης στο µοντέλο) και καθίσταται δυνατή η αποστολή συνεργείων 

σε συγκεκριµένο σηµείο για αποκατάσταση βλαβών, καθώς ο διαχειριστής 

έχει online ενηµέρωση για την κατάσταση σχεδόν κάθε σηµείου του 

δικτύου µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση σπατάλης ανθρωποωρών αλλά 

και πόρων της εταιρείας.  

 

7.5. Ταχύτερη αποκατάσταση ηλεκτροδότησης 

Νέα, σύγχρονα συστήµατα τηλεποπτείας και διαχείρισης των δικτύων 

∆ιανοµής έχουν αρχίσει να εγκαθίστανται στις µονάδες της ∆ιανοµής. Τα 

συστήµατα αυτά, σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση τηλεχειρισµού σε 

υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ, σε υποσταθµούς ΜΤ/ΧΤ και σε διακοπτικά στοιχεία 

του εναέριου δικτύου θα συµβάλουν στη γρήγορη αποκατάσταση των 

διακοπών και στον ταχύ περιορισµό της έκτασης των διακοπών λόγω 

βλάβης. Επίσης, θα παρέχουν πληρέστερα και ασφαλέστερα στοιχεία για τις 

σηµαντικές διακοπές και τις διακοπές βραχείας διάρκειας. 
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• Αποµόνωση αστοχίας µίας φάσης. Ταχύτατη Επαναφορά 

Η αστοχία µιας φάσης του δικτύου είναι ένα φαινόµενο που 

διαταράσσει σηµαντικά τη λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και 

απαιτεί άµεσο χειρισµό. Ο αποµακρυσµένος έλεγχος που προσφέρει ο 

τηλεχειρισµός επιτρέπει ταχύτατη επαναφορά του δικτύου στην εύρυθµη 

κατάσταση λειτουργίας του. 

 

• Άµεση αποµόνωση βλαβών και µείωση του χρόνου 

αποκατάστασης 

Οι µετρήσεις σε πραγµατικό χρόνο σε όλη την έκταση του δικτύου 

δίνουν µια συνολική εικόνα της λειτουργίας του οποιαδήποτε χρονική 

στιγµή προσφέροντας τη δυνατότητα εντοπισµού βλαβών. Η ανταπόκριση 

των διαχειριστών σε αυτήν την περίπτωση είναι άµεση µειώνοντας 

σηµαντικά το χρόνο αποκατάστασης και επαναφοράς του δικτύου. 

 

Η βελτίωση που θα επιφέρει συνολικά η χρήση «έξυπνων δικτύων» 

εξετάζεται συνολικά στο µοντέλο Version 7.3_4_5, όσο αυτό είναι εφικτό, 

καθώς δεν είναι εύκολο να αξιολογήσει κανείς µε ακρίβεια τις αλλαγές που 

θα επιφέρουν, αφού αυτές είναι άµεση συνάρτηση του πλήθους και του 

είδους των «έξυπνων» στοιχείων που θα τοποθετηθούν στα δίκτυα 

∆ιανοµής. Ιδιαίτερα δύσκολο είναι να συνυπολογιστεί η µείωση των 

χρόνων αποκατάστασης χάρη στη χρήση τηλεχειρισµών, καθώς απαιτεί τη 

δηµιουργία ενός εντελώς διαφορετικού µοντέλου αντιµετώπισης των 

βλαβών. Για λόγους απλοποίησης, θεωρήθηκε ότι θα επιφέρουν µια µείωση 

των χρόνων αποκατάστασης της τάξεως του 20%, που µάλλον αποτελεί 

µια συντηρητική προσέγγιση. 

Ήδη βέβαια έχει ληφθεί υπόψη η επιµέρους χρήση τηλεχειρισµών µε 

την αποκατάσταση διακοπών στη Μέση Τάση σε περίπτωση λειτουργίας 

ελαιοδιακόπτη Υ/Σ.  
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Πίνακας 7.1: Σύνοψη χρόνων διαδικασίας 

επανηλεκτροδότησης 

Κατηγορία 
σφάλµατος 

Μέσος 
χρόνος 
αναµ-
ονής 

συνερ- 
γείου 

Μέσος 
χρόνος 
µετά- 
βασης 

Μέσος 
χρόνος 
εντοπι- 
σµού 

βλάβης 

Μέσος 
χρόνος 
αποκα- 
τάστα- 
σης 

Μέσος 
χρόνος 
επανη-
λεκτρο-
δότησης 

Αρχικός 
Μέσος 
χρόνος 
επανη-
λεκτρο-
δότησης 

Μέση Τάση 
(µόνιµο) 

216,76 16,54 0 7,39 240,69 274,90 

Μέση Τάση 
(προσ/νό) 

216,76 16,54 0 6,06 239,36 274,72 

Χαµηλή 
Τάση 

216,76 16,54 0 7,83 241,13 272,87 

Παροχές 216,76 16,54 0 2,22* 235,52 262,60 

 

*Λαµβανοµένων υπόψη και των κλήσεων για αποκατάσταση παροχών για 

τις οποίες έγινε άµεση ενηµέρωση του πελάτη πως θα πρέπει να εξετάσει 

την εσωτερική ηλεκτρική του εγκατάσταση, καθώς δεν υπάρχει πρόβληµα 

µέχρι και την παροχή του (άσκοπη µετάβαση). 

 

∆ιαπιστώνεται τελικά βελτίωση του χρόνου ηλεκτροδότησης κατά 32 

λεπτά περίπου από την υλοποίηση έξυπνων δικτύων. 

 

7.6. Μείωση βλαβών 

Για την παροχή κατά το δυνατόν αδιάλειπτου και εντός των 

προβλεπόµενων προδιαγραφών ηλεκτρικού ρεύµατος (αξιόπιστο προϊόν) 

είναι επιβεβληµένο οι τεχνικές εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ να ελέγχονται και να 

συντηρούνται όπως αυτό προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανονισµούς 

της ∆ΕΗ και την Ελληνική Νοµοθεσία. Ειδικά για τη ∆ιανοµή µε βάση τις 

Οδηγίες της Επιχείρησης προβλέπεται η προληπτική συντήρηση, η 

εντοπισµένη (ύστερα από επιθεώρηση) και η κατασταλτική (ύστερα από 

βλάβη).  

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων η Επιχείρηση προβαίνει σε 

ανακαίνιση του δικτύου, όπου απαιτείται, σε οπτική και θερµογραφική 

επιθεώρηση των απαιτούµενων εγκαταστάσεων, γρήγορη και 
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αποτελεσµατική εντοπισµένη συντήρηση, προληπτική συντήρηση των 

σηµαντικών στοιχείων του δικτύου, κλάδεµα δέντρων και αποψίλωση 

παραεδάφιας βλάστησης στα απαιτούµενα σηµεία. Στις δράσεις αυτές η 

∆ΕΗ κάνει χρήση σύγχρονου εξελιγµένου εξοπλισµού (κάµερες υπέρυθρης 

απεικόνισης) και υλικών (συνθετικοί µονωτήρες ΜΤ, συνεστραµµένα 

καλώδια ΧΤ). 

Αν και η εφαρµογή των ανωτέρω πραγµατοποιείται στη ∆ΕΗ οι 

διακοπές του ηλεκτρικού ρεύµατος λόγω βλάβης είναι αδύνατο να 

µηδενισθούν. Οι βλάβες αυτές ως φαινόµενα είναι αδύνατο να 

προβλεφθούν και εµφανίζονται κυρίως σε περιόδους έντασης καιρικών 

φαινοµένων (καύσωνας, χιόνια, βροχές) αλλά και σε ειδικές χρονικές 

περιόδους µέγιστης κατανάλωσης όπως η Παραµονή Πρωτοχρονιάς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7.5: Επενδύσεις της ∆ιανοµής (Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ιανοµής 

2008 - 2014) 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

2008-2014

242
257

288

445

500

555
580

600

630
650

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014εκ.€



Βλάβες στη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας – Προσοµοίωση συστήµατος 
αποκατάστασης βλαβών 
ΒΡΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

98 

Έτσι, προκειµένου να βελτιωθούν αποφασιστικά οι δείκτες ποιότητας 

ενέργειας, να ελαχιστοποιηθεί η όχληση του καταναλωτή και ο χρόνος που 

υφίσταται διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλαβών, µε παράλληλη επιδίωξη 

τη µείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας, 

η Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής προχωρά σε ένα γενναίο πρόγραµµα 

επενδύσεων στο δίκτυο, οι οποίες αφορούν: 

� Αύξηση της επάρκειας των δικτύων για κάλυψη της διαρκώς 

αυξανόµενης ζήτησης 

� Ενίσχυση της ευρωστίας των δικτύων (ενίσχυση και βελτίωσή 

τους, διασφάλιση εναλλακτικών τροφοδοτήσεων) 

� Παράλληλα, η ∆ΕΗ συµµετέχει ενεργά και παρακολουθεί 

συστηµατικά τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε ότι αφορά την 

ενσωµάτωση «ευφυΐας» στα ηλεκτρικά δίκτυα, µε την οποία 

αναµένεται να καταστεί ευχερέστερη η διαχείριση των διαρκώς 

αυξανοµένων αναγκών των χρηστών, µεταξύ των οποίων και η 

διεσπαρµένη παραγωγή των ΑΠΕ. 

 

Ενώ τα δύο πρώτα σκέλη των επενδύσεων της ∆ιανοµής είναι εύκολα 

κατανοητά, το τρίτο θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω. Άλλωστε υπάρχει 

πληθώρα δυνατοτήτων που θα µπορούσαν να προσφέρουν τα έξυπνα 

δίκτυα. 

 

Ενδεικτικό παράδειγµα των δυνατοτήτων που ενδεχοµένως να 

δώσουν τα «έξυπνα δίκτυα» είναι η δυνατότητα πρόβλεψης πιθανής 

βλάβης σε κάποιο σηµείο του δικτύου. 

Μια πιθανή βλάβη υποδηλώνεται σε επίπεδο δικτύου µε την παρουσία 

υψίσυχνου θορύβου στις γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι µετρήσεις σε 

πραγµατικό χρόνο σε όλη την έκταση του δικτύου παρέχουν τη δυνατότητα 

εντοπισµού τέτοιων φαινοµένων, εποµένως και πρόβλεψης της θέσης 

πιθανής βλάβης και λήψης προληπτικών µέτρων για την αποφυγή της 

(προβλεπτική συντήρηση).  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του υλικού 

του δικτύου και αποτρέπονται οι µεγάλες δαπάνες προληπτικής 

αντικατάστασης στοιχείων του δικτύου. 
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Στα πλαίσια της µετατροπής των δικτύων σε έξυπνα, η ∆ΕΗ 

αντικατέστησε τους παλαιούς ηλεκτροµηχανικούς µετρητές µε ψηφιακούς 

«έξυπνους» µετρητές σύγχρονης τεχνολογίας σε όλους τους καταναλωτές 

Μέσης Τάσης. Τα δεδοµένα των µετρητών αυτών συλλέγονται και 

αναλύονται από ένα Κέντρο Τηλεµέτρησης. Παράλληλα «έξυπνοι» 

µετρητές, που συνδέονται στο ανωτέρω Κέντρο Τηλεµέτρησης, 

εγκαθίστανται σε όλους τους νέους καταναλωτές Μέσης Τάσης. Οι µετρητές 

αυτοί µέσω κατάλληλων εφαρµογών θα συµβάλουν αφενός στην 

καταγραφή των διακοπών και αφετέρου στη µέτρηση ορισµένων στοιχείων 

ποιότητας τάσης (πχ. υπερτάσεις και βυθίσεις τάσης), µε ηµέρα, ώρα και 

διάρκεια του συµβάντος, καθώς και τον συνολικό αριθµό των συµβάντων, 

τη µέγιστη και ελάχιστη συχνότητα του δικτύου, γεγονός αρκετά σηµαντικό 

αφού η ποιότητα τάσης πρέπει να µετράται στο σηµείο σύνδεσης του 

πελάτη µε το δίκτυο. 

Επίσης η ∆ΕΗ προωθεί την αντικατάσταση των παλαιών 

ηλεκτροµηχανικών µετρητών µε ηλεκτρονικούς «έξυπνους» µετρητές, που 

θα διαθέτουν ανάλογες δυνατότητες µε εκείνες του συστήµατος Μέσης 

Τάσης, σε όλες τις υφιστάµενες παροχές καταναλωτών Χαµηλής Τάσης Νο 

5, Νο 6 και Νο 7 (συνολικά περίπου 60.000 µετρητές), προϋπολογιστικού 

κόστους 27 m€ (συγχρηµατοδοτείται (50% - 50%) από το ΕΣΠΑ και τη 

∆ΕΗ). 

Στο ίδιο πλαίσιο συµµετέχει από κοινού µε ξένους οίκους και το ΕΜΠ 

σε σχετικές πιλοτικές εφαρµογές, προκειµένου να βγάλει τα αναγκαία 

συµπεράσµατα για τις εφαρµογές έξυπνων δικτύων σε συνθήκες 

πραγµατικής λειτουργίας. 

Με την υλοποίηση του συνόλου των επενδύσεων αυτών, θα µπορούσε 

να επιτευχθεί ιδιαίτερα σηµαντική µείωση των βλαβών σε ποσοστό της 

τάξης του 40% (σύµφωνα µε στοιχεία από µελέτες άλλων ηλεκτρικών 

εταιρειών). Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου αναµονής 

κατά 131 λεπτά (110,34 λεπτά έναντι 241,85 στη Version 7.6 του 

µοντέλου) και εποµένως και του συνολικού χρόνου αποκατάστασης των 

βλαβών κατά των ίδιο χρόνο. 

Εάν µάλιστα καθίστατο δυνατόν να στελεχωθούν οι βάρδιες µε 10 

τεχνίτες καθόλο το 24ωρο, ο χρόνος αναµονής θα έπεφτε στα 40 λεπτά 
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(µείωση του συνολικού χρόνου αποκατάστασης των βλαβών κατά 200 

λεπτά!!!) (Version 7.6_10). Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι ουτοπικό, καθώς µόνο 

για τη στελέχωση της βάρδιας θα χρειαζόταν 4 (εργοδηγοί (3+1 για 

κάλυψη αργιών-ρεπό-αδειών)) +40 (30 βάρδια + 10 για κάλυψη αργιών-

ρεπό-αδειών)= Σύνολο 44 τεχνίτες, τη στιγµή που η Περιοχή Τρικάλων 

έχει µόνο 49 τεχνίτες για το σύνολο των δραστηριοτήτων της!  

Κατά την εξέταση πιθανών σεναρίων, διαπιστώθηκε πως στην 

περίπτωση που είχαν υλοποιηθεί οι επενδύσεις που αναφέρθηκαν και 

γινόταν µια ορθολογικότερη κατανοµή του προσωπικού βάρδιας (8-6-4 

αντί 10-6-2) µε µικρή οικονοµική επιβάρυνση (λόγω µεγαλύτερου αριθµού 

προσωπικού στη νυκτερινή βάρδια που έχει µεγαλύτερη αµοιβή, αλλά και 

ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων για αξιοποίηση των «νεκρών» χρόνων 

µε «παράπλευρες» ενασχολήσεις του προσωπικού) ο χρόνος αναµονής θα 

ήταν 72 λεπτά (Version8).  
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8. Συµπεράσµατα 

Σηµαντική βελτίωση έχει επιτευχθεί ήδη στην ποιότητα της 

παρεχόµενης ενέργειας προς τους καταναλωτές τα τελευταία χρόνια. 

Έτσι, για παράδειγµα, στο Σχήµα 8.1 φαίνεται η εξέλιξη των µέσων 

χρόνων διακοπής (λόγω βλάβης) και τα αποτελέσµατα των προσπαθειών 

που έχουν γίνει στη ∆ΕΗ τα τελευταία χρόνια. Ο µέσος χρόνος διακοπών 

λόγω βλάβης στη Μέση τάση έχει µειωθεί από 110΄ λεπτά το 2003, σε 70΄ 

λεπτά το 2009, µε στόχο να µειωθεί περαιτέρω, στα 60΄ λεπτά τα επόµενα 

χρόνια. 

Σχετική βελτίωση έχει επιτευχθεί και στους χρόνους διακοπών λόγω 

βλάβης στη Χαµηλή Τάση, από 77΄ λεπτά το 2003, σε 63΄ λεπτά το 2009, 

µε στόχο ο µέσος χρόνος των διακοπών αυτών να µειωθεί στα 60΄ λεπτά 

τα επόµενα χρόνια. 

 

 
Σχήµα 8.1 : ∆ιαχρονική εξέλιξη των µέσων χρόνων διακοπών 

στη ΜΤ & ΧΤ * 
 

Όµως παρόλα αυτά, η απόσταση που θα πρέπει να διανυθεί µέχρι να 

φτάσει στα ίδια επίπεδα µε τις προηγµένες Ευρωπαϊκές χώρες είναι µεγάλη, 

όπως φαίνεται στο Σχήµα 8.2, όπου απεικονίζεται η «θέση» της ∆ΕΗ σε 

σχέση µε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη µε βάση την ποιότητα της παρεχόµενης 

ενέργειας, όµως το στοίχηµα θα πρέπει να κερδηθεί.  
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Η προσπάθεια πρέπει να είναι διαρκής και µάλιστα θα πρέπει να 

ενταθεί προκειµένου να επιτευχθεί µια ουσιαστική αναβάθµιση των 

υποδοµών και των υπηρεσιών. 

 

 

 

Σε αυτό τον «αγώνα» αρωγός θα πρέπει να σταθεί η χρήση 

σύγχρονων πληροφορικών συστηµάτων και λογισµικού, τόσο για τον 

εκσυγχρονισµό της υποδοµής της Επιχείρησης (βελτιστοποίηση 

µηχανοργάνωσης, αλλά και χρήση νέων τεχνολογιών στα δίκτυα), όσο και 

για την επιλογή υλοποίησης των δράσεων αυτών που θα έχουν τη 

µεγαλύτερη δυνατή απόδοση µε το µικρότερο δυνατόν κόστος. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η χρήση εργαλείων όπως αυτά της 

προσοµοίωσης µπορούν να συνδράµουν τα µέγιστα. 
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