
Σχολιασμός της έκθεσης της CEER «Benchmarking Report on the Quality Supply of 

electricity and gas supply» 

Η CEER  το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας δημοσίευσε το 6ο CEER 

Benchmarking Report σχετικά με την ποιότητα της προσφερόμενης ενέργειας στην 

ευρωπαϊκή αγορά (Αύγουστος 2016).   

Η σύγκριση γίνεται  με δεδομένα από τα 28 μέλη της Ε.Ε., καθώς και από τη Νορβηγία και 

την Ελβετία. Επιπλέον, συνολικά 7 χώρες από το  Energy Community Regulatory Board 

(ECRB)- Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Σερβία  και Ουκρανία - έχουν συμμετάσχει 

στην παρούσα συγκριτική αξιολόγηση τα αποτελέσματα των οποίων υπάρχουν στο 

παράρτημα με τίτλο «Quality of Electricity Supply in the Energy Community” Για πρώτη 

φορά στη μελέτη αυτή περιλαμβάνεται, εκτός από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και η 

αγορά φυσικού αερίου. Μολονότι οι τοπικές διαφορές, στη λειτουργία και επίβλεψη της 

αγοράς ενέργειας, δεν επιτρέπουν απευθείας συγκρίσεις μεταξύ των χωρών, η συγκριτική 

μελέτη καταδεικνύει σημαντικές τάσεις και προσφέρεται για εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Για  την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η συγκριτική μελέτη επικεντρώνεται σε θέματα 

συνέχειας τροφοδότησης (continuity of supply), ποιότητας τάσης (voltage quality) και 

εξυπηρέτησης πελατών (quality service). 

Α.  Συνέχεια τροφοδότησης 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη συνέχεια τροφοδότησης, η συγκριτική μελέτη  παρακολουθεί 

τη συχνότητα των διακοπών ηλεκτροδότησης, τη χρονική διάρκεια των διακοπών, καθώς 

και τη μη διανεμηθείσα ενέργεια (energy not supplied) εξαιτίας των διακοπών αυτών.  

Η Ελλάδα, όπως και παραπάνω από τις μισές χώρες που συμμετείχαν, δεν παρακολουθεί 

τις βραχείες (συντομότερες των 3 λεπτών) διακοπές ηλεκτροδότησης. Στις διακοπές μακράς 

διάρκειας (προγραμματισμένες και μη), η επίδοσή μας είναι αρκετά καλή και με σαφή τάση 

βελτίωσης, τόσο ως προς τη συχνότητα των διακοπών, όσο και ως προς τη χρονική τους 

διάρκεια. 

Στο πλαίσιο των οικονομικών κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, οι 

περισσότερες χώρες έχουν προγράμματα επιβράβευσης/ποινής σε επίπεδο Συστήματος. 

Στην Ελλάδα, ωστόσο, κάτι αντίστοιχο δεν εφαρμόζεται προς το παρόν. Σε επίπεδο Χρήστη, 

η χώρα μας βρίσκεται μεταξύ των χωρών που προσφέρουν αποζημίωση λόγω διακοπής 

ηλεκτροδότησης, αλλά μόνο για τους πελάτες ΜΤ. 

Β.  Ποιότητα τάσης 

Σε ότι αφορά την Ποιότητα τάσης, η συγκριτική μελέτη παρακολουθεί το ποιος έχει την 

ευθύνη καθορισμού της  σχετικής νομοθεσίας  και αν έχουν θεσπιστεί κανόνες, που 

εφαρμόζεται το πρότυπο  ΕΝ 50160, αν παρέχονται ή όχι στους πελάτες  πληροφορίες για 

την ποιότητα της τάσης, αν υπάρχει παρακολούθηση (monitoring) της ποιότητας και σε 

ποιο βαθμό και αν έχουν εγκατασταθεί «έξυπνοι μετρητές»  (smart meters). 



Στην Ελλάδα εμφανίζεται να παρακολουθείται η ποιότητα τάσης   μόνο στη ΧΤ, (μέσω των 

500 σημείων που έχουν τοποθετηθεί για λογαριασμό της ΡΑΕ) ενώ άλλες χώρες, όπως η 

Κύπρος και η Βουλγαρία, εμφανίζεται να παρακολουθούν και τη ΜΤ και την ΥΤ. Επίσης, 

αναφέρεται ότι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση  «έξυπνων μετρητών» 

(smart meters), παρά μόνο στη ΜΤ (τα στοιχεία αφορούν το 2014), όπως σε άλλες χώρες. 

Γ. Υπηρεσίες προς τους πελάτες  

Σε ό,τι αφορά τη σχέση των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής με τους πελάτες, η 

συγκριτική μελέτη  παρακολουθεί τις εξής προσφερόμενες υπηρεσίες: σύνδεση στο Δίκτυο, 

εξυπηρέτηση πελατών, τεχνική υποστήριξη, μέτρηση και έκδοση λογαριασμών 

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τους περισσότερους δείκτες για την 

παρακολούθηση της ποιότητας, με έμφαση περισσότερο σε θέματα σύνδεσης και τεχνικής 

υποστήριξης του πελάτη, και λιγότερο σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών (call centers κλπ) 

και θέματα μέτρησης και λογαριασμών. Η έρευνα σημειώνει την καλή και συνεχώς 

βελτιούμενη επίδοση της χώρας μας στις υπηρεσίες σύνδεσης, καθώς και τις εξαιρετικές 

επιδόσεις σε θέματα τεχνικής υποστήριξης. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, ότι ο ΔΕΔΔΗΕ 

επιτυγχάνει μία από τις καλύτερες επιδόσεις, σε ότι αφορά τη συμμόρφωσή του με τα όρια 

που θέτει η ΡΑΕ για τους δείκτες ποιότητας των συνολικών παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Συμπερασματικά, η συγκριτική μελέτη  δείχνει ότι, παρά τις κατά τόπους διαφορές, 

παρατηρείται σταδιακή σύγκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά στην 

ποιότητα της προσφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η χώρα μας έχει καλές επιδόσεις σε 

θέματα συνέχειας τροφοδότησης και υπηρεσιών προς τους πελάτες, ενώ έχει περιθώρια 

βελτίωσης, όσον αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας τάσης (voltage quality 

monitoring). 

Σημειώνεται, ωστόσο, η ανάγκη περαιτέρω επέκτασης της χρήσης δεικτών 

παρακολούθησης της ποιότητας ενέργειας σε όλες τις χώρες, καθώς και εναρμόνισής τους 

όσον αφορά στον καθορισμό των δεικτών και τις μεθόδους υπολογισμού τους, ώστε να 

είναι περισσότερο συγκρίσιμα τα αποτελέσματα και να οδηγούν σε ασφαλέστερα 

συμπεράσματα. 

 Παράλληλα, ενθαρρύνονται οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας, αλλά και τα Δίκτυα Διανομής, 

να εφαρμόζουν αυτούς τους δείκτες σε ευρύτερη κλίμακα, σε συνδυασμό με προγράμματα 

επιβράβευσης/ποινής, τόσο σε επίπεδο συνολικής επίδοσης του Δικτύου Διανομής (Overall 

Indicators, Other Requirements), όσο και για την εγγυημένη απόδοση σε επίπεδο Χρήστη 

(Guaranteed Indicators). 

 


