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νέα ενεργειακή εποχή

Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

Δρ. Ανδρέας Πουλλικκάς

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

Ph.D, D.Tech

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

apoullikkas@cera.org.cy

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.

• Ενεργειακό κόστος

Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

• Ενεργειακή Ένωση (2030)

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.

Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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• Third industrial revolution

Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

• Future energy economics

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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• competition in electricity and
natural gas markets

Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

• security of supply

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Future energy systems
EU energy system today*
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

(coal, oil, nuclear)
* Poullikkas A., 2009, Introduction to Power

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής,
ιδιαίτερα όσον
αφορά τη
(natural
gas)
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
GenerationΜεταφοράς
Technologies
, ISBN:
978-1-60876-472-3
και Διανοµής
και των όρων
σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Future energy systems
EU energy system in 2020-30*
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15 Δεκεµβρίου 2015
Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

* Poullikkas A.,

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
(coal,
oil,Διανοµής,
nuclear,
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων
στο Σύστηµα
ιδιαίτερα natural
όσον αφορά τηgas)
(coal, oil, natural gas)
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
2009, Introduction to Power GenerationΜεταφοράς
Technologies
, ISBN:
978-1-60876-472-3
και Διανοµής
και των όρων
σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Future energy systems
EU energy system in 2040-50*
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ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΦΑΞ 22 611666
Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη
Διευθυντή
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος
Λευκωσία

15 Δεκεµβρίου 2015
Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

(coal, nuclear, natural gas)
* Poullikkas A., 2009, Introduction to Power

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι(coal,
το εν λόγωnuclear,
περιστατικό αποτελούσε
πολύ gas)
natural
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
GenerationΜεταφοράς
Technologies
, ISBN:
978-1-60876-472-3
και Διανοµής
και των όρων
σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Future power systems
Today

Tomorrow: CCS, RES, DG and
storage, smartgrids
ΕΠΕΙΓΟΝ -hydrogen
Μ Φ 22 611666
Αρ. Φακ.: Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15
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15 Δεκεµβρίου 2015
Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

Plug in vehicles

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα
όσονEC,
αφορά
τη
Source:
2007.
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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The Super Smart Grid after 2050
(may allow for 100% RES)
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Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη
Διευθυντή
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Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος
Λευκωσία

15 Δεκεµβρίου 2015
Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Main ingredients of future sustainable electric systems

–Large scale integration of
renewable energy sources

Αρ. Φακ.: Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΦΑΞ 22 611666

–Distributed generation

Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη
Διευθυντή
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος
Λευκωσία

–Carbon capture and storage

15 Δεκεµβρίου 2015

–Smartgrids

Κύριε
water

–Electric vehicles
–Storage devices
–Hydrogen

acid gas
removal and

gas
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΙΑΝΟΜΗΣ
shift Δcleaning
gas cooling

CO2 compression

Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
steam
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
turbine

generator

~

syngas
CO/H2

Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοιsteam
ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο
και
εξακολουθεί
να
υφίσταται
µέχρι
steam
gasifier
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί
Διανοµής
O 2 στο Σύστηµα
exhaust
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Air
coal

separat.
separat.
unit

heat
recovery
steam
generat..
generat

condenser

pump

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα
την επιστολή σας µε
N2
feed
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 combustion
προς το ΔΣΔ, µε water
chamber
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη
αποσύνδεση / αποφόρτιση
compressor
generator
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
~
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

Development of new sustainable
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
technologies and infrastructure
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
air
inlet

turbine

συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Towards hydrogen economy in 2050
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Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Διευθυντή
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος
Λευκωσία

15 Δεκεµβρίου 2015

Ενεργειακό κόστος
Κύριε

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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EU reference scenario 2016
Αρ. Φακ.: Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15

Electricity generation cost (€2013/MWh)
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15 Δεκεµβρίου 2015
Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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EU reference scenario 2016
Αρ. Φακ.: Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15

Δρ. Χρίστο Ε. Χριστοδουλίδη
Διευθυντή
Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Κύπρου
Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος
Λευκωσία

15 Δεκεµβρίου 2015
Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

ETS carbon price (€2013/tCO2)

ETS GHGs emissions (Mt CO2-eq)

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΦΑΞ 22 611666

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Power generation cost (year 2010)*

Power generation cost (€c/kWh)

Figure 1: Power generation
cost (year 2010)
Αρ. Φακ.: Ρ/K.307, Κ.303, Φ.701, Ν.414/842-15
CO2 trading cost
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

Combined cycle with
natural gas

Wind

* Poullikkas A., 2010, “The cost of integration of

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

Photovoltaics

Concentrated solar
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικόpower
αποτελούσε πολύ

σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
renewable
energy
Accountancy
συχνότητα
καιsources”,
την τάση, συνάδουν
µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Power generation cost (year 2020-30)*
Αρ. Φακ.: Ρ/K.307,
Κ.303, (year
Φ.701, Ν.414/842-15
Figure 2: Power generation
cost
2020-30)

Power generation cost (€c/kWh)

CO2 trading cost
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

Combined cycle with
natural gas

Wind

* Poullikkas A., 2010, “The cost of integration of

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

Photovoltaics

Concentrated solar
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικόpower
αποτελούσε πολύ

σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα
καιsources”,
την τάση, συνάδουν
µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
renewable
energy
Accountancy
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Power generation cost (year 2040-50)*
Figure 3: Power generation cost (year 2040-50)
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

Combined cycle with
natural gas

Wind

* Poullikkas A., 2010, “The cost of integration of

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

Photovoltaics

Concentrated solar
power

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
renewable
energy
Accountancy
Μεταφοράς
καιsources”,
Διανοµής και των
όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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Future energy cost* (for EU only)
Energy additional cost (€)
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Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

0

Today

2020

* Poullikkas A., 2010, “The cost of integration of

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

2030

2040

2050

Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα
καιsources”,
την τάση, συνάδουν
µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
renewable
energy
Accountancy
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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gas emissions by 2030, compared to 1990
• a binding target of at least 27% of renewable energy
15 Δεκεµβρίου 2015

use at EU level

Κύριε
ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.

• an energy efficiency increase of at least 27%

Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

• the completion of the internal energy market by

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

reaching an electricity interconnection target of 15%
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

• increase energy security (natural gas South Corridor)
Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.

Countries meeting the 10% interconnection target
Countries not meeting the 10% interconnection target

Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.

Efforts need to be stepped up for those below the 10%
by 2020,
Cyprus,
and
in view of
Στην ενtarget
λόγω επιστολή
σας, mainly
τονίστηκεSpain
ότι το ενand
λόγω
περιστατικό
αποτελούσε
πολύ
15%
by 2030.
σοβαρόachieving
συµβάν καιthe
τέθηκε
η target
ανάγκη για
διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις

προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
Source:
European
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες
πρόνοιες
των Commission
Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΒ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αναφέροµαι στο πιο πάνω θέµα και στην επιστολή της ΑΗΚ ως ΔΣΔ µε στοιχεία
ΔΣΔ/435 και ηµεροµηνία 11 Δεκεµβρίου 2015 µε κοινοποίηση, µεταξύ άλλων, και σε
εσάς, και θα ήθελα την τεκµηριωµένη άποψη σας.
Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω ζήτηµα απασχόλησε τα εµπλεκόµενα µέρη, ήτοι ΡΑΕΚ,
ΔΣΜΚ και ΑΗΚ ως ΔΣΔ στο παρελθόν, το οποίο και εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
την τελική αποκατάσταση και επαναφορά της λειτουργίας των Μετατροπέων Τάσης
των επηρεαζόµενων ΦΒ Συστηµάτων που έχουν συνδεθεί στο Σύστηµα Διανοµής
στις ρυθµίσεις που επιβάλλουν οι ΚΜΔ.
Σύµφωνα µε προηγούµενη αλληλογραφία, και συγκεκριµένα την επιστολή σας µε
στοιχεία Δ1/230.4.2/141182 και ηµεροµηνία 3 Ιουνίου 2014 προς το ΔΣΔ, µε
κοινοποίηση στη ΡΑΕΚ, πληροφορούσατε ανεπιθύµητη αποσύνδεση / αποφόρτιση
ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής της τάξης των 20-25 MW, λόγω της
απώλειας που σηµειώθηκε στις 29 Μαΐου 2014 της ΕΣΚ 42 στον ΗΣ Βασιλικού.
Στην εν λόγω επιστολή σας, τονίστηκε ότι το εν λόγω περιστατικό αποτελούσε πολύ
σοβαρό συµβάν και τέθηκε η ανάγκη για διερεύνηση κατά πόσο οι ρυθµίσεις
προστασίας των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής, ιδιαίτερα όσον αφορά τη
συχνότητα και την τάση, συνάδουν µε τις ισχύουσες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και Διανοµής και των όρων σύνδεσης που έχουν εκδοθεί.

Η µετάβαση της Ευρώπης σε οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα - Μπορεί η Κύπρος; Ας σκεφτούµε διαφορετικά!
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, Λευκωσία, 24 Οκτωβρίου 2016 Επίσης, στην επιστολή σας, τονίζατε ότι η πιο πάνω ανεπιθύµητη αποσύνδεση /
αποφόρτιση των ΦΒ συστηµάτων στο Σύστηµα Διανοµής επηρεάζει άµεσα την
ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και επανάληψη τέτοιου συµβάντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρότερες συνέπειες.
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