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Α.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Νομοθετικό Πλαίσιο και αντικείμενο 

Σύμφωνα με το άρθρο 124, §7, του ν.4001/2011, προβλέπεται ότι ο ΔΕΔΔΗΕ εκτελεί Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
που σκοπό έχει στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών πρακτικών και στρέβλωσης του 
ανταγωνισμού κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης καθορίζει τις 
υποχρεώσεις του Προσωπικού και της Διοίκησης ως και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αποφυγή 
των παραπάνω, αλλά και τον τρόπο και τα μέσα για την παρακολούθηση της εκτέλεσής του και τον έλεγχο της 
συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ προς αυτό.  
 
Για τον σκοπό αυτό, με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης καθορίζονται, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, κανόνες, 
διαδικασίες και υποχρεώσεις του Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, σε ό,τι αφορά ιδίως: 
 
(α) την υποχρέωση διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και 
την υποχρέωση παροχής ισότιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητά της και ενδέχεται 
να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 127, 
 
(β) τον καθορισμό και τη διαβάθμιση κάθε πληροφορίας που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις ή τον 
καθορισμό των κριτηρίων διαβάθμισής της, καθώς και τους κανόνες διαχείρισής της, 
 
(γ) την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να διασφαλίζει ότι στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ επικοινωνούνται με σαφήνεια και 
κάθε λεπτομέρεια, άμεσα και έμμεσα, τα ακόλουθα : 

(αα) ο διαχωρισμός της εταιρικής ταυτότητας του ΔΕΔΔΗΕ και του αντικειμένου των Υπηρεσιών που 
παρέχει, από τις λοιπές δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ και ιδίως 
από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας, 
(ββ) η υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να παρέχει τις Υπηρεσίες του στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως των συμβατικών τους σχέσεων με λοιπούς κατόχους αδειών του 
παρόντος νόμου και, ιδίως, χωρίς να τους δεσμεύει άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλα μέρη της Κάθετα 
Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ,  

 
(δ) την ενημέρωση του Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, τα μέτρα εφαρμογής του, τις 
συνέπειες που επισύρει η παραβίαση όρων του, καθώς και την εκπαίδευση για την τήρησή του,  
 
(ε) τη συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων, καθώς και την τήρηση αρχείου σχετικά με την εκτέλεση του 
Προγράμματος Συμμόρφωσης από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και από τη ΡΑΕ, 
 
(στ) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 
και σε κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία στο πλαίσιο των καθηκόντων ελέγχου της συμμόρφωσης με το 
πρόγραμμα. 
 
Υπεύθυνος, σύμφωνα με το άρθρο 124 §7 του παραπάνω Νόμου, για τον ανεξάρτητο έλεγχο της συμμόρφωσης 
του ΔΕΔΔΗΕ προς το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, είναι ο 
Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ με την 
επιφύλαξη της έγκρισής του από τη ΡΑΕ (άρθρο 124 § 8). 
 
Τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης αναφέρονται στο άρθρο 124 §10 του ν.4001/2011 και συνοπτικά 
είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ, η εκπόνηση ετήσιας έκθεσης που κοινοποιεί μέχρι τις 31 
Ιανουαρίου στη ΡΑΕ (στην οποία αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται για την εκτέλεση του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης, αξιολογείται η επάρκεια της εφαρμογής τους και διατυπώνονται προτάσεις), η υποβολή τριμηνιαίων 
αναφορών, η γνωστοποίηση στη ΡΑΕ κάθε παράβασης και η υποβολή έκθεσης σχετικά με τις εμπορικές και 
οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 
 



ΣΧΕΔΙΟ                                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΔΕΔΔΗΕ                                                            

 

 

 

5 

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης καταρτίζεται από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε συνεργασία με το ΔΕΔΔΗΕ εντός 
τριών μηνών από τον νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας της Διανομής και υπόκειται στην 
έγκριση της ΡΑΕ, η οποία δύναται να επιβάλει συγκεκριμένες τροποποιήσεις (άρθρο 124 §7 του ν.4001/2011). 
Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 124 § 10 του ιδίου νόμου, η ΡΑΕ αξιολογεί κατ’ έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του 
ΔΕΔΔΗΕ και μπορεί να τροποποιήσει οποτεδήποτε με απόφασή της το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, επιβάλλοντας 
επιπλέον τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών πρακτικών και 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού σε όφελος της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή 
Επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτήν. 
 
Στα πλαίσια των παραπάνω νομοθετικών προβλέψεων έχει διαμορφωθεί το παρόν Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 
 

2. Η Δομή του Προγράμματος Συμμόρφωσης 
 
Για την διαμόρφωση του Προγράμματος Συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ, εξετάστηκαν οι Δραστηριότητές του σε 
σχέση με τις Βασικές Αρχές – Κριτήρια του Προγράμματος Συμμόρφωσης όπως αυτές προκύπτουν από το 
ανωτέρω Νομοθετικό Πλαίσιο. Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης παρατίθενται, κωδικοποιημένα, 
με σχετική ανάλυση στην επόμενη ενότητα.  
 
Για κάθε κρίσιμη Δραστηριότητα, για την οποία δηλαδή προκύπτει ότι αυτή επηρεάζει κάποια από τις Βασικές 
Αρχές – Κριτήρια του Προγράμματος Συμμόρφωσης, γίνεται η παρακάτω ανάλυση με τη συμπλήρωση αντίστοιχων 
παραγράφων:  
 
Αναλυτική περιγραφή της Δραστηριότητας :  
Γίνεται αναλυτική περιγραφή της Δραστηριότητας, της διαδικασίας που ακολουθείται και του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου που τη διέπει, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση της δομής της και του τρόπου με τον 
οποίο αυτή διεκπεραιώνεται. 
Καταγράφονται επίσης τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται αλλά και οι πληροφορίες σε έγγραφα 
που διακινούνται ή διαφυλάσσονται κατά την υλοποίησή της. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : : 
Προσδιορίζονται οι Βασικές Αρχές – Κριτήρια που διατρέχουν τον κίνδυνο να παραβιαστούν από την ελλειπή 
υλοποίηση της συγκεκριμένης κρίσιμης Δραστηριότητας, ώστε να προκύψουν οι περιοχές ρίσκου αλλά και το 
περιεχόμενο των μέτρων που θα ληφθούν για να ελεγχθεί το ρίσκο αυτό. 
 
Μέτρα :  
Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε, καθορίζονται τα μέτρα που πρέπει να θεσπιστούν ώστε να διασφαλιστεί 
ότι η Δραστηριότητα αυτή και ο κίνδυνος (ρίσκο) παραβίασης κάποιας Βασικής Αρχής του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης είναι υπό έλεγχο.  
Κάθε μέτρο είναι δομημένο ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ποια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την 
υλοποίησή του, με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιο τρόπο ελέγχεται η υλοποίηση του μέτρου αυτού.  
Ειδικά για το θέμα του ελέγχου της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης έχει προβλεφθεί ειδικό μέτρο (το 
μέτρο 6.1.2) με βάση το οποίο, εντός μηνός από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, θα εκδοθεί από το 
ΔΕΔΔΗΕ συγκεκριμένη Οδηγία που θα προβλέπει την ακριβή διαδικασία και την κατανομή των αρμοδιοτήτων για 
τη διενέργεια του ελέγχου της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης, τόσο με εσωτερικούς όσο και με 
εξωτερικούς πόρους.  
Έτσι κάθε μέτρο δομείται ως κατωτέρω:  
 

Ενέργειες και αρμόδια Υπηρεσία 
Εδώ αναφέρεται η Υπηρεσία που είναι αρμόδια, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής τους. 
 
Τρόπος ελέγχου 
Εδώ αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου. Αν ο έλεγχος αυτός 
δε γίνεται με απλή διαπίστωση από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, τότε γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο μέτρο 6.1.2, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.   
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Οι Δραστηριότητες οι οποίες, από την παραπάνω εργασία, προέκυψε ότι είναι κρίσιμες διότι επηρεάζουν κάποιες 
από τις Βασικές Αρχές – Κριτήρια του Προγράμματος Συμμόρφωσης ως και ο τρόπος με τον οποίο αυτές 
ομαδοποιούνται αναλύεται σε επόμενη ενότητα.  
 
 
 

3. Βασικές Αρχές – Κριτήρια   
 
Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης όπως προκύπτει από το παραπάνω Νομοθετικό Πλαίσιο 
κωδικοποιούνται ως κατωτέρω: 
 

- ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
      Ο καθορισμός, η διαβάθμιση και η διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών, τόσο αυτών που αφορούν στους χρήστες όσο και αυτών που αφορούν στις 
πληροφορίες για τις Δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 
- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 
      Η ισότιμη παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν στη Δραστηριότητα του ΔΕΔΔΗΕ 
 
-     ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  
       Η ισότιμη αντιμετώπιση των χρηστών χωρίς διακριτικές συμπεριφορές, μεροληπτικές πρακτικές και  
       στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.  
 
- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
      Ο διαχωρισμός της εταιρικής ταυτότητας και του αντικειμένου των Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ από τη  
      ΔΕΗ ΑΕ και η επικοινωνία τους στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ. 
 
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Η εκπαίδευση του Προσωπικού για το Πρόγραμμα Συμμόρφωση, τα μέτρα εφαρμογής του και τις  
       συνέπειες που επισύρει η παραβίαση των όρων του.  
 
- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΗ ΑΕ 

Οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ ΑΕ πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και να καταγράφονται. 

 
 
 

4. Δραστηριότητες  
 
Οι κρίσιμες δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ ομαδοποιούνται σε έξι (6) Ομάδες : 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Πρόκειται για τις κρίσιμες δραστηριότητες που αφορούν γενικά θέματα και επηρεάζουν όλες τις Υπηρεσίες και 
όλο το Προσωπικό ή / και τα Διοικητικά Όργανα του ΔΕΔΔΗΕ. Τα θέματα αυτά αφορούν στην ανεξαρτησία των 
Διοικητικών Οργάνων, στο διαχωρισμό της εταιρικής ταυτότητας και στην επικοινωνία – προβολή της, στη 
διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών, στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τη μητρική και στην 
εκπαίδευση του Προσωπικού. 
 
2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι κρίσιμες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον καταναλωτή, αφορούν 
δηλαδή στις υπηρεσίες που παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ σε αυτόν είτε πρόκειται για υφιστάμενο καταναλωτή είτε για 
καταναλωτή που αιτείται νέα σύνδεση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των 
μετρήσεων και των μετρητών, στις πρόνοιες που πρέπει να ληφθούν για τους εργολάβους που χρησιμοποιεί ο 
ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση των εργασιών της, στη διαχείριση των ευάλωτων καταναλωτών και στο Χάρτη 
Υποχρεώσεων Καταναλωτή (ΧΥΚ).  
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      3.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

Εδώ περιλαμβάνονται οι κρίσιμες Δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΔΕΔΔΗΕ 
προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, σχετικά με τη σύνδεσή τους στο Δίκτυο. Λόγω του σημαντικού βαθμού 
κρισιμότητας των αντικειμένων αυτών, περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν την υφιστάμενη 
διαδικασία, από την υποδοχή του αιτήματος μέχρι την ηλέκτριση και παρακολούθηση των μεταβολών κατά τον 
κύκλο ζωής των σταθμών αυτών. 
 

      4.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι κρίσιμες Δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ που έχουν σχέση με τις 
Υπηρεσίες που παρέχει στους προμηθευτές. Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες μεταβολής εκπροσώπησης, 
διαχείρισης δεδομένων μετρήσεων, και εκκαθάρισης της αγοράς. 
 

      5.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΔΝ 
Εδώ περιλαμβάνονται οι Δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη διαχείριση των Ηλεκτρικών Συστημάτων των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι δραστηριότητες εδώ είναι περιορισμένες ενόψει της έκδοσης του Κώδικα 
Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, οπότε και θα πρέπει να εμπλουτιστεί το Πρόγραμμα 
Συμμόρφωσης ανάλογα. 
 

      6.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Τέλος, στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται Δραστηριότητες που αφορούν το ίδιο το Πρόγραμμα 
Συμμόρφωσης και εξασφαλίζουν την προσαρμογή του στις νέες Νομοθετικές Ρυθμίσεις και τη συνεχή βελτίωσή 
του. Προβλέπουν ακόμα τον τρόπο διαχείρισης του Προγράμματος Συμμόρφωσης σε περιόδους κρίσεων και 
εκτάκτων αναγκών και τον τρόπο οργάνωσης για την εφαρμογή του (με τη θέσπιση των Εκπροσώπων 
Συμμόρφωσης στις Διευθύνσεις και των Βοηθών Εκπροσώπων Συμμόρφωσης στις Περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ) και 
τον έλεγχό του, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω. 
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Β.   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
 
 

 
1.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 

1.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Ανεξαρτησία Οργάνων Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ 
 
 
Αναλυτική περιγραφή :  
Σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν.4001/2011, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των διοικητικών οργάνων του 
ΔΕΔΔΗΕ δεν κατέχουν καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε έχουν συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και δεν 
λαμβάνουν οικονομικό όφελος ή παροχή, άμεσα ή έμμεσα, που να συνδέεται με επιχείρηση ή φορέα του Ελληνικού 
Δημοσίου που να δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή με 
τη ΔΕΗ ΑΕ ή με οποιαδήποτε Συνδεδεμένη με αυτή επιχείρηση εκτός του ΔΕΔΔΗΕ. 
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ διασφαλίζει την ανεξαρτησία του. 
Τα παραπάνω ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ.2 και για τα πρόσωπα που καθορίζονται περιοριστικά στην 
προαναφερθείσα διάταξη, όπως επίσης και για τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (άρθρο 124 παρ.8). 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Ανεξαρτησία και αμεροληψία στη λήψη αποφάσεων των Οργάνων Διοίκησης. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  1.1.1 :  
Διασφάλιση ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Οργάνων Διοίκησης και των 
προσώπων που αναφέρονται στην §2, άρθ 124 του ν.4001/2011 και του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης  
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
H ΔΑΔ μεριμνά σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία για τη λήψη απόφασης από το ΔΣ ως προς τα πρόσωπα 
που σύμφωνα με το άρθρο 124 υπόκεινται στις συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Τα όποια απαιτούμενα έγγραφα 
συγκεντρώνονται με μέριμνα του Γραφείου Διοίκησης. Η διαδικασία αυτή γίνεται ετησίως και κάθε φορά που 
αναλαμβάνει αντίστοιχα καθήκοντα νέο πρόσωπο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης κάποιου στελέχους προς τα 
παραπάνω κριτήρια, το Γραφείο Διοίκησης πρέπει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
Το Γραφείο Διοίκησης τηρεί το σχετικό αρχείο. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, η τήρηση των παραπάνω. Ζητείται από το Γραφείο Διοίκησης το σχετικό 
αρχείο συμμόρφωσης των παραπάνω Οργάνων α) ετησίως β) σε κάθε περίπτωση ανάληψης καθηκόντων, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικητικών Οργάνων σύμφωνα 
προς τις απαιτήσεις του ν.4001/2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΧΕΔΙΟ                                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΔΕΔΔΗΕ                                                            

 

 

 

9 

 

1.2  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχωρισμός Εταιρικής Ταυτότητας του ΔΕΔΔΗΕ 
 
 
Αναλυτική περιγραφή :  
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παρ. 7 & 11 του ν.4001/2011, ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να έχει χωριστή εταιρική ταυτότητα η 
οποία θα πρέπει να τη διακρίνει σαφώς από τις λοιπές δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης 
ΔΕΗ ΑΕ. Ειδικότερα ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι τα εμπορικά του σήματα δεν προκαλούν σύγχυση όσον 
αφορά στη χωριστή ταυτότητα σε σχέση με τον κλάδο προμήθειας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης. Οι 
εγκαταστάσεις και Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να σημανθούν με τη δική του - διακριτή- εταιρική ταυτότητα. 

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Η εφαρμογή της εταιρικής ταυτότητας αποτελεί την οπτική εικόνα του διαχωρισμού του ΔΕΔΔΗΕ από την Κάθετα 
Ολοκληρωμένη Εταιρεία ΔΕΗ ΑΕ. Διακρίνει το αντικείμενο των δραστηριοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ από τις λοιπές 
δραστηριότητες της ΔΕΗ ΑΕ και ιδίως από τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας.  
 
 

ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ  1.2.1 :  
Διασφάλιση του διαχωρισμού της Εταιρικής Ταυτότητας μέσω έκδοσης σχετικής κεντρικής οδηγίας 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Το Γραφείο Διοίκησης ως υπεύθυνο Κλιμάκιο για την ανάπτυξη της Εταιρικής Ταυτότητας, μεριμνά για την έγκριση 
και έκδοση σχετικού οδηγού που θα περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για το λογότυπο, το brand name, το σύστημα 
έγγραφης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το σύστημα σήμανσης κτιρίων, γραφείων & υπηρεσιών, τη σήμανση 
οχημάτων & τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών υλικών. Τον οδηγό αυτό κοινοποιεί σε όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες 
και στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου : 
Διαπιστώνεται ότι ο παραπάνω οδηγός έχει αποσταλεί σε όλες τις Υπηρεσιακές Μονάδες και έχει κοινοποιηθεί στο 
Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης.   
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.2.2 :  
Διασφάλιση της εφαρμογής της Εταιρικής Ταυτότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μεριμνά για τη σήμανση των κτηρίων και των εγκαταστάσεων, την άμεση 
σήμανση των στολών Προσωπικού και των γενικών υλικών και την άμεση σήμανση των εγγράφων. 
Η ΔΥΠΜ μεριμνά για την άμεση σήμανση των υπηρεσιακών οχημάτων.  
Τα κεντρικά ΒΟΚ και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις είναι διοικητικά υπεύθυνες για τη σωστή εφαρμογή των 
ανωτέρω από τις Υπηρεσίες τους. 
Στο συνημμένο παράρτημα 2 απεικονίζονται τα χρονοδιαγράμματα τόσο για την εξωτερική σήμανση όσο και για 
την εσωτερική όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Δειγματοληπτικός έλεγχος για όλες τις κατηγορίες αποτύπωσης της εταιρικής ταυτότητας για να διαπιστωθεί η 
έγκαιρη και ορθή εφαρμογή της σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2.  
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ΜΕΤΡΟ  1.2.3 : 

Διαχωρισμός των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ. 
 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες, 
για τον κτηριακό ή χωροταξικό διαχωρισμό των γραφείων και των Υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ από τα 
γραφεία και τις Υπηρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συστέγαση. 
 
Οι κτηριακές εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από το ΔΕΔΔΗΕ κατατάσσονται στις παρακάτω 
κατηγορίες (στο συνημμένο παράρτημα 2 απεικονίζονται όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις και τα σχετικά 
χρονοδιαγράμματα όπου απαιτείται)  :  

- Αυτές που έχουν διαχωριστεί μέχρι σήμερα είτε με εγκατάσταση σε διαφορετικό κτήριο είτε με διαχωρισμό 
εντός του ιδίου κτηρίου. 

- Αυτές που προβλέπεται να διαχωριστούν με εγκατάσταση σε διαφορετικό κτήριο.  

- Αυτές που θα διαχωριστούν παραμένοντας στο ίδιο κτήριο.  
Στο συνημμένο Παράρτημα 2 αναφέρονται τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του διαχωρισμού των κτηριακών 
εγκαταστάσεων. 

 
Η ΔΑΔ μεριμνά για την παρακολούθηση και την εφαρμογή, εντός των τεθέντων χρονικών πλαισίων, του συνολικού 
αυτού προγράμματος διαχωρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τις επιμέρους Διευθύνσεις και 
ενημερώνει τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη του προγράμματος αυτού. 
 

Τρόπος Ελέγχου : 

Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι ο προγραμματισμός και τα προβλεπόμενα στο παραπάνω μέτρο 
εφαρμόζονται. 
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1.3  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Προώθηση επικοινωνιακών μέτρων για τις υπηρεσίες και την 
αναγνωρισιμότητα 

 
 
Αναλυτική περιγραφή :  
Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να επικοινωνεί με σαφήνεια, με κάθε λεπτομέρεια, άμεσα και έμμεσα, προς όλους τους χρήστες 
του ΕΔΔΗΕ, το διαχωρισμό της εταιρικής της ταυτότητας και του αντικειμένου των Υπηρεσιών του, από τις λοιπές 
δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ. Να κοινοποιεί επίσης προς τους χρήστες του 
ΕΔΔΗΕ την υποχρέωσή της να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, 
αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις. (ν.4001,αρθ.124,παρ.7). 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Η προώθηση της διαχωρισμένης εταιρικής ταυτότητας στο ευρύ κοινό και η ενημέρωσή του για τις παρεχόμενες 
από το ΔΕΔΔΗΕ υπηρεσίες, ενισχύει τη διακριτή παρουσία της νέας Εταιρείας και καθιστά σαφές το διαχωρισμένο 
αντικείμενό της έναντι της Κάθετα Ολοκληρωμένης Εταιρείας ΔΕΗ ΑΕ. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 

ΜΕΤΡΟ 1.3.1 : 
Διασφάλιση αρχικής ενημέρωσης για την έναρξη λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Το Γραφείο Διοίκησης προβαίνει στην ενημέρωση των εκπροσώπων των ΜΜΕ, των θεσμικών φορέων και των 
διαμορφωτών της κοινής γνώμης (opinion leaders) για την έναρξη λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ. Τα σχετικά έγγραφα 
κοινοποιούνται στο γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. 
Αντίστοιχη ενημέρωση γίνεται από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσιακές Μονάδες σε τοπικό επίπεδο. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχουν κοινοποιηθεί από το Γραφείο Διοίκησης (ΓρΔ) και τις λοιπές Υπηρεσιακές Μονάδες στο 
Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης τα σχετικά έγγραφα. 
 
 
ΜΕΤΡΟ 1.3.2 : 
Διασφάλιση ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για τις διαχωρισμένες υπηρεσίες και τη διακριτή 
ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ 

 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Το Γραφείο Διοίκησης, εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, μεριμνά για την 
έγκριση από το ΔΕΔΔΗΕ προγράμματος προωθητικών ενεργειών σχετικά με την ενημέρωση των χρηστών αλλά 
και του ευρύτερου κοινού, με κύριο στόχο την κατανόηση του διαχωρισμού της ταυτότητας και του διακριτού 
αντικειμένου του ΔΕΔΔΗΕ από αυτό της ΔΕΗ ΑΕ. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα των 
ενεργειών που θα λάβουν χώρα. Το πρόγραμμα κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει κοινοποιηθεί από το Γραφείο Διοίκησης (ΓρΔ) στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης το 
παραπάνω πρόγραμμα. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.3.3 :  
Διασφάλιση μέσω έρευνας ότι έχει επιτευχθεί η αναγνωρισιμότητα του ΔΕΔΔΗΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 

Το Γραφείο Διοίκησης μεριμνά για τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης ώστε να διαπιστωθεί το κατά πόσο ο 
ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη ως ανεξάρτητη Εταιρεία, όπως και το κατά πόσο, το αντικείμενο των 
δραστηριοτήτων του αναγνωρίζεται ως διακριτό από τις άλλες δραστηριότητες της Μητρικής Εταιρείας. Η εν λόγω 
έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω μέτρου προώθησης των υπηρεσιών 
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και της αναγνωρισιμότητας (Μέτρο 1.3.2). Τα αποτελέσματα της έρευνας κοινοποιούνται στο Γραφείο του 
Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :.  
Διαπιστώνεται ότι έχουν κοινοποιηθεί από το Γραφείο Διοίκησης (ΓρΔ) στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης 
τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας. 
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1.4  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας (website) 
 
 
Αναλυτική περιγραφή :  
Η εταιρική ιστοσελίδα (www.deddie.gr) αποτελεί ένα μέσο αδιάλειπτης επικοινωνίας του ΔΕΔΔΗΕ με τους χρήστες 
του Δικτύου του και ευρύτερα με το σύνολο των ενδιαφερομένων (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, πάροχοι 
κ.α.) για όλα τα μεταξύ τους ζητήματα. Στον εταιρικό ιστότοπο παρέχονται πληροφορίες σχετικές με την ταυτότητα, 
το αντικείμενο και την αποστολή του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς επίσης και πληροφορίες που αφορούν στην εταιρική 
διακυβέρνηση και στο στρατηγικό του σχεδιασμό. Επιπροσθέτως, παρέχεται η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές εξυπηρέτησης του κοινού του. Μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας επικοινωνείται η διαχωρισμένη από τη 
ΔΕΗ ΑΕ εταιρική ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ, το διακριτό αντικείμενο των δραστηριοτήτων του, ενώ ταυτόχρονα 
παρέχει πληροφόρηση και εξυπηρέτηση, χωρίς διακρίσεις, για το σύνολο των χρηστών του Δικτύου.  

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
Στο χώρο της διαδικτυακής επικοινωνίας, η εταιρική ιστοσελίδα καλύπτει την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ, να 
επικοινωνεί προς όλους τους χρήστες του ΕΔΔΗΕ, το διαχωρισμό της εταιρικής του ταυτότητας και του 
αντικειμένου των υπηρεσιών του από τις λοιπές δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ 
ΑΕ. Μέσω του διαδικτύου, κοινοποιεί επίσης προς τους χρήστες του ΕΔΔΗΕ όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις, όπως καθορίζεται στο άρθρο 124 § 7 
του ν.4001/2011. 
 
 
ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ  1.4.1 :  
Εξασφάλιση της ανάπτυξης και λειτουργίας του εταιρικού ιστοτόπου μέσω του οποίου θα προβάλλεται η 
ξεχωριστή από τη ΔΕΗ ΑΕ εταιρική ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ και θα διασφαλίζεται η πληροφόρηση για τις 
διακριτές υπηρεσίες του  
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Το Γραφείο Διοίκησης, ως υπεύθυνο Κλιμάκιο για τα επικοινωνιακά θέματα της Εταιρείας, σχεδιάζει και ενεργοποιεί 
την εταιρική ιστοσελίδα στην οποία θα τονίζεται η διακριτή ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ και το αντικείμενο των 
υπηρεσιών του που παρέχεται χωρίς διακρίσεις, μεροληπτικές πρακτικές και στρεβλώσεις σε όλους τους χρήστες.  
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Περιοδικός έλεγχος του εταιρικού ιστοτόπου ως προς την τήρηση των ανωτέρω. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.4.2  :  
Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών των χρηστών που 
καταχωρούνται στο χώρο της εταιρικής ιστοσελίδας 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Το Κλιμάκιο Πληροφορικής μεριμνά για την έκδοση του τεύχους «Πολιτική Ασφάλειας των πληροφοριακών 
συστημάτων» στο οποίο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση των προσωπικών 
δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και στο οποίο περιλαμβάνεται αναφορά στο τρόπο 
διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των υπόψη πληροφοριών. Το τεύχος αυτό κοινοποιείται στο Γραφείο του 
Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει κοινοποιηθεί στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης το παραπάνω τεύχος. 
 
 
 
 
 
 

http://www.deddie.gr/
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1.5.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Εκπαίδευση Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα Συμμόρφωσης. 
 
 
Αναλυτική περιγραφή :  
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παρ. 7, εδάφιο (δ) του ν.4001/2011, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να ενημερώνει το Προσωπικό 
του για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και την υποχρέωση τήρησής του, τα μέτρα εφαρμογής του και τις συνέπειες 
που επισύρει η παραβίαση όρων του. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Το Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, να ενεργεί με αμεροληψία και 
αντικειμενικότητα, να παρέχει τις υπηρεσίες του ισοτίμως σε όλους τους χρήστες, τους παραγωγούς και τους 
προμηθευτές και να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία και το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  1.5.1 :  
Διασφάλιση γενικής ενημέρωσης του Προσωπικού για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
H ΔΑΔ μεριμνά για την αποστολή περιληπτικού σημειώματος του Προγράμματος Συμμόρφωσης όπου θα 
αναλύονται οι Βασικές Αρχές του, στις Υπηρεσιακές Μονάδες και σε όλο το Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, το αργότερο 
εντός μηνός από την έγκρισή του από τη ΡΑΕ. Για τη σχετική ενέργεια ενημερώνει το Γραφείο του Υπεύθυνου 
Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει γίνει η παραπάνω ενημέρωση του Γραφείου του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. 
Δειγματοληπτικός έλεγχος σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 ότι το Προσωπικό παρέλαβε το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.5.2 :  
Εξασφάλιση εκπαίδευσης του Προσωπικού της πρώτης γραμμής (call-center, εξυπηρέτησης πελατών 
κλπ.) 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τα λοιπά ΒΟΚ καθορίζει το Προσωπικό το οποίο εμπίπτει 
στην παραπάνω κατηγορία και πρέπει να εκπαιδευτεί. Τη σχετική κατάσταση κοινοποιεί στον Υπεύθυνο 
Συμμόρφωσης και σε συνεργασία μαζί του καταρτίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση του Προσωπικού 
της πρώτης γραμμής θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την έγκριση του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ. Η ΔΑΔ αποστέλλει στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης απολογιστικά στοιχεία των 
εκπαιδεύσεων του Προσωπικού της πρώτης γραμμής του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει αποσταλεί στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης η κατάσταση με το Προσωπικό 
πρώτης γραμμής και τα απολογιστικά στοιχεία βάσει των οποίων προκύπτει ότι το Προσωπικό αυτό έχει 
εκπαιδευτεί. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.5.3 :  
Διασφάλιση ειδικής εκπαίδευσης του Προσωπικού που διαχειρίζεται εμπιστευτικά ή ευαίσθητα δεδομένα 
πελατών ή εσωτερικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζει, σε συνεργασία με τα λοιπά ΒΟΚ, το Προσωπικό των παραπάνω 
ειδικών κατηγοριών και κοινοποιεί τη σχετική κατάσταση στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και σε συνεργασία μαζί 
του καταρτίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
Η εκπαίδευση του Προσωπικού των ειδικών κατηγοριών θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκτώ (8) μηνών από την 
έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ. 
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Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει αποσταλεί στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης η κατάσταση με το Προσωπικό 
ειδικών κατηγοριών και τα απολογιστικά στοιχεία από όπου προκύπτει ότι το Προσωπικό αυτό έχει εκπαιδευτεί. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.5.4 :  
Εξασφάλιση ειδικής εκπαίδευσης στα Στελέχη της Ιεραρχίας για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και για τη 
δέσμευσή τους σχετικά με την ορθή εφαρμογή του 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού καταρτίζει κατάσταση με όλα τα Στελέχη της Εταιρείας, κοινοποιεί την 
κατάσταση αυτή στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και σε συνεργασία μαζί του καταρτίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
Η εκπαίδευση των Στελεχών της Εταιρείας θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του 
Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει αποσταλεί στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης η κατάσταση με τα Στελέχη της 
Ιεραρχίας και τα απολογιστικά στοιχεία από όπου προκύπτει ότι το Προσωπικό αυτό έχει εκπαιδευτεί. 

 
 
ΜΕΤΡΟ  1.5.5 :  
Εξασφάλιση της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης στο  Πρόγραμμα Συμμόρφωσης από όλο το Προσωπικό 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνη για την ανάρτηση στο portal του ΔΕΔΔΗΕ του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης και περίληψής του, εντός μηνός από την δημιουργία του portal . 

 
Τρόπος Ελέγχου :  
Επιβεβαίωση ότι τα παραπάνω έχουν αναρτηθεί. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.5.6 :  
Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης του Προσωπικού 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωσή του και 
καταρτίζει σχετική έκθεση όπου περιλαμβάνονται και τυχόν προτάσεις, την οποία κοινοποιεί στον Υπεύθυνο 
Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει αποσταλεί στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης η σχετική έκθεση. 
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1.6  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών σε ΙΤ συστήματα και 
διαχωρισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και 
της ΔΕΗ ΑΕ. 

 
Αναλυτική περιγραφή :  
Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να διαφυλάττει τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες των πελατών, όπως αυτές 
καταχωρούνται στα πληροφοριακά του συστήματα, καθότι, σύμφωνα με το άρθρο 124, παρ. 7 του ν.4001/2011, 
έχει την υποχρέωση διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και 
την υποχρέωση παροχής ισότιμης πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητά του και ενδέχεται 
να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να 
προβεί στον καθορισμό και τη διαβάθμιση των πληροφοριών ή στον καθορισμό των κριτηρίων διαβάθμισής τους 
καθώς και στους κανόνες διαχείρισής τους. 
Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να διαχωρίσει τα Πληροφοριακά του Συστήματα από αυτά της μητρικής ΔΕΗ ΑΕ, 
καθότι, σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 7 του ν.4001/2011, έχει την υποχρέωση διαχωρισμού του αντικειμένου των 
υπηρεσιών που παρέχει, από τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ, ιδίως από τις δραστηριότητες της παραγωγής 
και της προμήθειας. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
Επηρεάζει στην προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και στην αποφυγή τυχόν διακριτικής 
συμπεριφοράς και μεροληπτικών εταιρικών πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού. 
Επίσης επηρεάζει στο διαχωρισμό του αντικειμένου των υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ, στη διακριτή του λειτουργία και 
στη διαφύλαξη των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που διαχειρίζεται.  

 
 
ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ 1.6.1 :  
Διασφάλιση εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και εσωτερικών 
εμπιστευτικών πληροφοριών στα υφιστάμενα ΙΤ συστήματα 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Στο συνημμένο στο παράρτημα τεύχος με τίτλο «Οδηγός Συμμόρφωσης Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΕΔΔΗΕ» 
περιγράφονται αναλυτικά όλα τα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και κατατάσσονται αυτά σε δύο 
κατηγορίες εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Επιπλέον καθορίζονται συνοπτικά οι 
ρόλοι και οι αρμοδιότητες για την τήρηση της εμπιστευτικότητας. Η πλήρης ανάλυση των διαδικασιών για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών καθορίζεται στο «Πλαίσιο Ασφάλειας 
Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ» το οποίο εκδίδεται με μέριμνα του Κλιμακίου Πληροφορικής. 
 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Διαπιστώνεται η έκδοση του παραπάνω εγχειριδίου «Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του 
ΔΕΔΔΗΕ». Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 ότι τηρείται η παραπάνω διαδικασία. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.6.2  :  
Διασφάλιση εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και εσωτερικών 
εμπιστευτικών πληροφοριών στα νέα ΙΤ συστήματα 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Ο Ιδιοκτήτης κάθε νέας εφαρμογής εξετάζει την εφαρμογή και την κατατάσσει σε μία από τις κατηγορίες 
εμπιστευτικότητας του συνημμένου στο παράρτημα «Οδηγού Συμμόρφωσης Πληροφοριακών Συστημάτων 
ΔΕΔΔΗΕ» και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται για την κατηγορία αυτή στον Οδηγό. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 ότι τηρείται η παραπάνω διαδικασία. 
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ΜΕΤΡΟ  1.6.3 :  
Διασφάλιση του διαχωρισμού των Πληροφοριακών Συστημάτων μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΗ ΑΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Στο συνημμένο τεύχος «Οδηγός Συμμόρφωσης Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΕΔΔΗΕ» περιγράφονται αναλυτικά 
όλα τα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και κατατάσσονται αυτά με βάση το κριτήριο του διαχωρισμού σε 
τρεις κατηγορίες. Στον Οδηγό αυτό παρέχεται χρονοδιάγραμμα με βάσει το οποίο θα διαχωριστούν τα 
πληροφοριακά συστήματα με μέριμνα του Κλιμακίου Πληροφορικής σε συνεργασία με τον Ιδιοκτήτη κάθε 
εφαρμογής, ως και οι παρεμβάσεις περιορισμού της πρόσβασης σ΄ αυτά στο ενδιάμεσο διάστημα εφόσον αυτό 
απαιτείται.  
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 ότι τηρείται η παραπάνω διαδικασία. 
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1.7  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση και διαβάθμιση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών του 
ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά έγγραφα  

 
Αναλυτική περιγραφή :  
Σύμφωνα με το άρθρο 124, §7, εδ. α’ και β’ του ν.4001/2011, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να διαφυλάττει τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών και να καθορίζει τα κριτήρια διαχείρισης και διαβάθμισης κάθε 
πληροφορίας που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία.  
Επίσης ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την υποχρέωση να παρέχει ισότιμη πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη 
δραστηριότητά του και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες του 
ΔΕΔΔΗΕ περιεχόμενες σε εσωτερικά έγγραφα νοούνται εκείνες οι οποίες εάν γίνουν γνωστές μόνο σε έναν ή σε 
περιορισμένο πλήθος χρηστών ή εμπλεκομένων στην αγορά δύνανται να αποτελέσουν ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα γι΄ αυτούς. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών. Διαφάνεια και αντικειμενικότητα στη διαχείριση των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά έγγραφα. Διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.  
 
ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ  1.7.1 :  
Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και διαφύλαξης των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών του 
ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά έγγραφα 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Οι ΔΔ, ΔΔΔ και ΔΔΝ εντός τριών μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, μεριμνούν για την 
έκδοση σχετικής οδηγίας όπου θα καθορίζεται ο τρόπος διαβάθμισης, διαχείρισης και διαφύλαξης των εμπορικά 
ευαίσθητων πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά έγγραφα. Η ΔΔ κοινοποιεί την οδηγία διαβάθμισης, 
διαχείρισης και διαφύλαξης των εμπιστευτικών πληροφοριών στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου : 
Διαπιστώνεται ότι εκδόθηκε η σχετική οδηγία. Δειγματοληπτικός έλεγχος με βάση το μέτρο 6.1.2 για την τήρησή της 
μετά και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του Προσωπικού (μέτρο 1.7.3). 
 
ΜΕΤΡΟ  1.7.2 :  
Καθορισμός των εγγράφων που περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες του ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά 
έγγραφα 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τη ΔΔ, τις Περιφέρειες και τα λοιπά ΒΟΚ, καθορίζει, εντός 
δύο μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, τα εσωτερικά έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ που 
περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και συντάσσει σχετική λίστα.  
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπίστωση ότι καταρτίστηκε η σχετική λίστα εντός της τεθείσας προθεσμίας.  
 
ΜΕΤΡΟ  1.7.3 :  
Προσδιορισμός και εκπαίδευση του Προσωπικού που χειρίζεται εμπιστευτικές πληροφορίες 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Στη συνέχεια η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τη ΔΔ και τις Περιφέρειες και τα λοιπά ΒΟΚ, 
καταρτίζει κατάσταση με το Προσωπικό που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες του 
ΔΕΔΔΗΕ. σε εσωτερικά έγγραφα και συντάσσει σχετική λίστα, εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του 
Προγράμματος Συμμόρφωσης. Το Προσωπικό αυτό εκπαιδεύεται σύμφωνα με μέτρο 1.5.3. εντός 6 μηνών από την 
έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης 

 
Τρόπος Ελέγχου :  
Ελέγχεται με βάση το μέτρο 6.1.2 ότι καταρτίστηκε η παραπάνω λίστα και εκπαιδεύτηκε το σχετικό Προσωπικό 
εντός της τεθείσας προθεσμίας.  
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1.8  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση εμπορικών και οικονομικών σχέσεων ΔΕΔΔΗΕ και Ομίλου 
ΔΕΗ ΑΕ 

 
Αναλυτική περιγραφή : 
Σύμφωνα με το άρθρο 125 § 4 του ν.4001/2011, για χρονικό διάστημα 5 ετών από την έναρξη λειτουργίας του 
ΔΕΔΔΗΕ και για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης των δικών της Υπηρεσιών, η ΔΕΗ ΑΕ δύναται να 
υποστηρίζει τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ παρέχοντάς του υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά τις υπηρεσίες υγείας και 
ασφάλειας εργαζομένων και νομικής υποστήριξης έναντι εύλογου ανταλλάγματος που θα καλύπτει το κόστος 
παροχής τους. Η παροχή υπηρεσιών από το ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά τη σχέση που 
δημιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΗ ΑΕ σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και 
εκμετάλλευσης των παγίων από το ΔΕΔΔΗΕ. Η παροχή υπηρεσιών από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ προς το ΔΕΔΔΗΕ 
επιτρέπεται στα πλαίσια της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των σχετιζομένων εγκαταστάσεων, έναντι εύλογου 
ανταλλάγματος που θα ανταποκρίνεται στις συνθήκες της αγοράς. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών 
μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους της κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ 
ΑΕ επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έχει ο ΔΕΔΔΗΕ με όλους τους παραγωγούς και 
προμηθευτές της αγοράς. 
Σύμφωνα με το άρθρο 124 § 10 εδ. ε’ του ν.4001/2011, ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης είναι αρμόδιος για την 
υποβολή έκθεσης στη ΡΑΕ σε σχέση με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ της Κάθετα Ολοκληρωμένης 
Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ και του ΔΕΔΔΗΕ 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
Στην ισότιμη αντιμετώπιση των παραγωγών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και της ΔΕΗ Α.Ε από το 
ΔΕΔΔΗΕ και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 
Στη διακριτή λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ έναντι της Μητρικής ΔΕΗ ΑΕ. κατ’ επιταγή και εφαρμογή της κείμενης 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  1.8.1 : 
Καθορισμός της διαδικασίας και του λογιστικού πλαισίου σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές 
συναλλαγές μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ ΑΕ και της τήρησης του σχετικού αρχείου 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η ΔΟΛ σε συνεργασία με τη ΔΣΡ μεριμνά εντός δύο μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης για 
την έκδοση οδηγίας, σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου των επιτρεπομένων συναλλαγών η οποία θα 
αποτυπώνει τη σχετική διαδικασία πραγματοποίησής τους, τον τρόπο καταγραφή τους και την τήρηση (από τη 
ΔΟΛ) σχετικού αρχείου. Για τις κάθε είδους συναλλαγές μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ομίλου ΔΕΗ ΑΕ θα προβλέπεται να 
υπογράφονται σχετικές συμφωνίες - συμβάσεις, όπου θα ρυθμίζονται θέματα κόστους τιμολογήσεων, ποιότητας 
κλπ. και θα διασφαλίζεται ότι οι όροι οι προϋποθέσεις και οι τιμές και το εν γένει πλαίσιο εμπορικών και 
οικονομικών συναλλαγών που θα συνομολογούνται δε θα διαφέρουν από αυτά που θα ίσχυαν μεταξύ ανεξάρτητων 
εταιριών στις συνήθεις συνθήκες της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς.  
Σε περίπτωση που οι συναλλαγές αυτές εμπεριέχουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες, θα προβλέπονται 
συγκεκριμένοι όροι για τη διαφύλαξη του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών. 
Η κάθε είδους συναλλαγή μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα αποτυπώνεται σε διακριτούς λογαριασμούς που θα 
τηρεί η ΔΟΛ. 
Η ΔΟΛ θα υποβάλει ανά ημερολογιακό τρίμηνο στη ΡΑΕ και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, συνοπτικό πίνακα με 
τα στοιχεία όλων των συμβάσεων που συνάφθηκαν στη διάρκεια του τριμήνου με συνημμένες σε αυτόν όλες τις 
σχετικές συμβάσεις. 
Ο πίνακας αυτός θα υποβάλλεται εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε τριμήνου, (δηλαδή εντός του 
Απριλίου για το πρώτο τρίμηνο κλπ). 
Ο πρώτος πίνακας που θα υποβληθεί θα συμπεριλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την 
έναρξη λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Τρόπος Ελέγχου 
Διαπιστώνεται ότι έχει εκδοθεί η παραπάνω οδηγία και ότι κάθε τρίμηνο αποστέλλεται ο σχετικός πίνακας.  
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1.9  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Παρακολούθηση της διαχείρισης παραπόνων πελατών από τις Υπηρεσίες. 
 
 
Αναλυτική περιγραφή :  

Ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να γίνεται αποδέκτης παραπόνων από τους πελάτες-χρήστες του Δικτύου με τους παρακάτω 
τρόπους: 

 με αποστολή ή κατάθεση του αιτήματος στις Υπηρεσίες της Επιχείρησης, εγγράφως ή ηλεκτρονικώς 

 μέσω της ιστοσελίδας της Επιχείρησης με ηλεκτρονική μορφή  

Η διαχείριση παραπόνων σχετίζεται άμεσα με το πλαίσιο Συμμόρφωσης καθώς τα αιτήματα παραπόνων 
αναφέρονται στον Χάρτη Υποχρεώσεων Καταναλωτή (ΧΥΚ). Σύμφωνα με τον ΧΥΚ, ο χρόνος που μεσολαβεί από 
τη λήψη του γραπτού αιτήματος μέχρι την απάντηση από την Επιχείρηση είναι δεσμευτικός. 

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
Η διαχείριση των παραπόνων θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την ισότιμη αντιμετώπιση των πελατών και να 
αποτυπώνει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ.  
 
 
ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ  1.9.1 :  
Διασφάλιση δημιουργίας της κατάλληλης οργάνωσης για τη διαχείριση των παραπόνων. 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η ΔΔ εντός 8 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης μεριμνά για την έκδοση οδηγίας με βάση 
την οποία θα διαχειρίζονται τα παράπονα ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, τόσο αυτά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή 
στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ όσο και αυτά που υποβάλλονται εγγράφως, όπου θα καθορίζονται ρόλοι, χρόνοι 
απάντησης, διαδικασία ενεργειών και παρακολούθησης. Η οδηγία αυτή κοινοποιείται και στο Γραφείο του 
Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. 

 

Τρόπος Ελέγχου : 
Διαπιστώνεται ότι έχει εκδοθεί η παραπάνω οδηγία και ότι έχει δημιουργηθεί η παραπάνω εφαρμογή.  
 
 
ΜΕΤΡΟ  1.9.2 :  
Διασφάλιση ότι η διαχείριση των παραπόνων είναι σύμφωνη με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  

Η Διεύθυνση Δικτύου θα επεξεργάζεται στατιστικά τα δεδομένα, (πλήθος – είδος παραπόνων, μέσος χρόνος 
ανταπόκρισης, ποσοστό χρονικής υπέρβασης, ή μη διεκπεραίωσης κ.λπ.) περιοδικά, σε εξαμηνιαία βάση και θα 
υποβάλλει σχετική έκθεση κάθε εξάμηνο στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σημειώνοντας τυχόν αποκλίσεις.  

 

Τρόπος Ελέγχου : 
Διαπιστώνεται ότι αποστέλλεται εξαμηνιαία η παραπάνω έκθεση. 
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1.10 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Δειγματοληπτική έρευνα του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών του 
ΕΔΔΗΕ για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 

 
Αναλυτική περιγραφή : 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί στατιστική δειγματοληπτική έρευνα του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών του ΕΔΔΗΕ, για 
τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Η έρευνα διεξάγεται σε ετήσια βάση, με δειγματόχωρο το σύνολο των 
χρηστών που εξυπηρετήθηκε στα κατά τόπους γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, από τον οποίο δειγματόχωρο επιλέγεται  
αντιπροσωπευτικό δείγμα. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια – Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Η δειγματοληπτική έρευνα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην ισότιμη αντιμετώπιση των χρηστών μέσω της 
συνεχούς βελτίωσης από την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
 
  ΜΕΤΡΟ 1.10.1: 

Διασφάλιση δημιουργίας της κατάλληλης οργάνωσης για τη διαχείριση της δειγματοληπτικής έρευνας 
του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών του ΕΔΔΗΕ, για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες από το 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 

Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Η ΔΔ, σε συνεργασία με τη ΔΣΡ, τη ΔΔΔ και το ΚΠΤ, μεριμνά εντός 8 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης, για τον καθορισμό διαδικασίας που θα αφορά στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων απαντήσεων 
χρηστών του ΕΔΔΗΕ, σχετικά με την ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες από το 
ΔΕΔΔΗΕ, με καταρχήν εστίαση στις εγγυημένες υπηρεσίες (ΧΥΚ). Στη συνέχεια θα συντάσσει έκθεση, σε ετήσια 
βάση, με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παραπάνω επεξεργασίας. Η έκθεση θα υποβάλλεται και στον 
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος ελέγχου 
Διαπιστώνεται ότι εντός των ανωτέρω χρονικών προθεσμιών έχει καθορισθεί η παραπάνω διαδικασία και ότι 
συντάσσεται και αποστέλλεται η ετησίως η παραπάνω έκθεση. 
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2.    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  
 
 
 
 
 

2.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση συνδέσεων νέων καταναλωτών 
 
 
Αναλυτική Περιγραφή : 
Η Διαδικασία που ακολουθείται για τη σύνδεση νέων καταναλωτών στο δίκτυο είναι η εξής: 
1. Υποδοχή του αιτήματος νέας σύνδεσης (νέας παροχής) στο Δίκτυο από οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης 

καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ και παραλαβή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, από την υφιστάμενη 
νομοθεσία (ν.1512/1985, εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 61/1985, ΚΥΑ/142196/10.11.1987, ν.2242/1994, έγγραφο 
ΥΠΕΧΩΔΕ 36712/18.10.1995, ν.2557/1997, ν.2801/2000, ν.2946/2001, ν.3325/2005, ΚΥΑ/οικ.Φ9.2/29362/ 
1957/21.12.2005, ν.3843/2010, ν.3982/2011, ν.4014/2011, ν.4030/2011), εγγράφων & έλεγχος αυτών. 

2. Ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ και τα δικαιώματά του αναφορικά με 
το αίτημά του (ΥΠΑΝ/ΥΑ/Δ5/ΗΛ/Β/ Φ1.10/6636/26.03.2007, ΡΑΕ/Ο-44102/08.09.2010). 

3. Εντός 15 εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία υποδοχής του αιτήματος, εκπόνηση σχετικής μελέτης και 
αποστολή προσφοράς σύνδεσης στον καταναλωτή (ΥΠΑΝ/ΥΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.07). 

4. Μετά την εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων και την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, από τον 
υποψήφιο καταναλωτή, προώθηση του έργου κατασκευής της νέας παροχής στις προθεσμίες που 
καθορίζονται στην ΥΑ που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο. 

5. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας παροχής, η ενεργοποίησή της (σύνδεση της εσωτερικής 
ηλεκτρικής εγκατάστασης) υλοποιείται εντός 4 ημερών από την παραλαβή του συνόλου των απαιτούμενων 
κατά περίπτωση λοιπών εγγράφων (ν.4483/65, ν.25/75, ν.429/76, ν.1080/80, ν.2130/93, ν.2302/95, 
Εγκύκλιοι Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1118/30.05.1990, ΠΟΛ 1342/27.12.1996 & ΠΟΛ 1008/2008, ν.3610/2007, 
ν.3979/11, Κώδικας Προμήθειας). 

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
- Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα : 
Ο υποψήφιος καταναλωτής του Δικτύου πρέπει να έχει πρόσβαση στις σχετικές με το αίτημά του πληροφορίες, έτσι 
ώστε να είναι πλήρως και σαφώς ενημερωμένος για : 

- τις τυποποιημένες διαδικασίες της ΔΕΔΔΗΕ για τη μελέτη, κατασκευή & ενεργοποίηση μιας νέας σύνδεσης, 
με βάση το αντικείμενο ηλεκτροδότησης (π.χ. μονοκατοικία, πολυκατοικία, εργοτάξιο, ανελκυστήρας, 
βιομηχανία – βιοτεχνία κ.α.) 

- τα απαιτούμενα σχετικά έντυπα, έγγραφα & δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβάλλει στο ΔΕΔΔΗΕ για 
την προώθηση, κατά περίπτωση του είδους της αιτούμενης παροχής, των διαφόρων φάσεων υλοποίησης 
του αιτήματός του, δηλ. για την προώθηση, αντίστοιχα, της μελέτης, της κατασκευής και της ενεργοποίησης 
της νέας σύνδεσης που αιτείται 

- τις χρεώσεις σύνδεσης στο δίκτυο, ανάλογα με το αντικείμενο του αιτήματος (ισχύς αιτούμενης παροχής, 
απόσταση παροχής από υφιστάμενο δίκτυο κ.λπ.) 

- τις μέγιστες προθεσμίες, κατά περίπτωση αιτήματος, εντός των οποίων ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται προς αυτόν 
ότι θα ολοκληρώσει τις φάσεις της μελέτης, της κατασκευής και της ενεργοποίησης της νέας σύνδεσης που 
αιτείται, μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν καθυστερήσεων λόγω υπαιτιότητάς του αιτούντα ή τρίτων 

- τη φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκεται ανά πάσα χρονική στιγμή το αίτημά του και τους τυχόν λόγους 
(αιτίες) για τους οποίους οι απαιτηθέντες χρόνοι για την υλοποίηση των φάσεων της μελέτης, της κατασκευής 
και της ενεργοποίησης της νέας σύνδεσης υπερέβησαν τις μέγιστες προβλεπόμενες χρονικές προθεσμίες 

- Ισότιμη αντιμετώπιση : 
Οι υποψήφιοι καταναλωτές του Δικτύου πρέπει να έχουν ισότιμη: 
-    πρόσβαση στις σχετικές με το αίτημά του πληροφορίες 
-    εξυπηρέτηση σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου 
-    αντιμετώπιση, ως προς την υλοποίηση του αιτήματός του, σε σχέση με ίδια αιτήματα άλλων καταναλωτών 
- Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών : 
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αφορούν τον κάθε υποψήφιο νέο καταναλωτή πρέπει να προστατεύονται. Τα 
στοιχεία αυτά καταχωρούνται στα μηχανογραφικά συστήματα & εφαρμογές «ΕΡΜΗΣ», «ΖΕΥΣ» και «NET SERV» 
του ΔΕΔΔΗΕ και επιπλέον αρχειοθετούνται σε φακέλους στα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου.  
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ΜΕΤΡΑ : 
 
ΜΕΤΡΟ  2.1.1 :  
Εξασφάλιση της διαφάνειας & της αντικειμενικότητας σχετικά με τις διαδικασίες, τα έντυπα, τις χρεώσεις 
και τις χρονικές προθεσμίες σύνδεσης νέων καταναλωτών στο Δίκτυο  
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες: 
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά: 

- για την ανάρτηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες, τα έντυπα, τις χρεώσεις σύνδεσης με 
το Δίκτυο και τις μέγιστες χρονικές προθεσμίες υλοποίησης νέων συνδέσεων στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ 
εντός 6 μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με 
την αρμόδια για την επικοινωνία Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ 

- για τη σύνταξη και έκδοση - διάθεση, σε επαρκές πλήθος σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης Δικτύου, 
πληροφοριακών εντύπων σχετικά με τις διαδικασίες, τα έντυπα, τις χρεώσεις σύνδεσης με το Δίκτυο και τις 
μέγιστες χρονικές προθεσμίες υλοποίησης νέων συνδέσεων εντός 6 μηνών από την έγκριση του παρόντος 
Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του 
ΔΕΔΔΗΕ 

 
Τρόπος ελέγχου : 

- Διαπιστώνεται ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τα 
προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία. 

- Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 ότι, εντός των ανωτέρω χρονικών δεσμεύσεων, διατίθενται εφεξής σε 
συνεχή βάση και σε επαρκή αριθμό, τα ανωτέρω πληροφοριακά έντυπα σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης 
Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ 

- Ελέγχεται δειγματοληπτικά σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 ότι οι κατά τόπους Μονάδες χρησιμοποιούν και 
επιδίδουν στους καταναλωτές τα προαναφερόμενα έντυπα. 

 
 
ΜΕΤΡΟ  2.1.2:  
Εξασφάλιση της διαφάνειας & της αντικειμενικότητας σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων σύνδεσης 
νέων πελατών στο Δίκτυο  
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες: 
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την αρμόδια 
για την επικοινωνία Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, σε εύλογο και ικανό χρονικό διάστημα, για τη δημιουργία φόρμας στον 
ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας ο κάθε υποψήφιος καταναλωτής δύναται να πληροφορείται για την 
εξέλιξη του αιτήματός του και συγκεκριμένα για τη φάση υλοποίησης (μελέτη, κατασκευή κ.λπ.) του αιτήματός του. 
 
Τρόπος ελέγχου : 
Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι αναρτήθηκε η ανωτέρω φόρμα στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  2.1.3 :  
Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των νέων καταναλωτών κατά τη σύνδεσή τους στο Δίκτυο από 
οποιοδήποτε γραφείο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες: 
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά εντός 6 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, για 
την επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με την υποδοχή των αιτημάτων νέας σύνδεσης από οποιοδήποτε σημείο 
εξυπηρέτησης χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ. 
Η Διεύθυνση Δικτύου αποστέλλει την υπόψη οδηγία στις κατά τόπους Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ και την 
κοινοποιεί και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
Η Διεύθυνση Δικτύου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιφερειών, διασφαλίζει ότι όλο το Προσωπικό των 
Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις του. 
Τρόπος έλεγχου : 

- Διαπιστώνεται  ότι εντός των ανωτέρω προθεσμιών εκδόθηκε η νέα επικαιροποιημένη οδηγία και απεστάλη 
στις Μονάδες. 

- Ελέγχεται δειγματοληπτικά σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, η τήρηση της οδηγίας από τις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. 
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ΜΕΤΡΟ  2.1.4 :  
Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των νέων καταναλωτών κατά τη σύνδεσή τους στο Δίκτυο 
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες: 
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά για την επικαιροποίηση, εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος 
Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, της οδηγίας της σχετικής με τη διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης 
των υποψήφιων καταναλωτών σε κάθε Υπηρεσιακή Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία σκοπό έχει να διασφαλίζει τα 
ακόλουθα: 

- την πιστή τήρηση των τυποποιημένων διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ για τη μελέτη, την κατασκευή & την 
ενεργοποίηση μιας νέας σύνδεσης, κατά περίπτωση αντικειμένου ηλεκτροδότησης 

- την προώθηση των αιτημάτων σύνδεσης νέων καταναλωτών μετά την υποβολή από τον αιτούντα όλων των 
απαιτούμενων, κατά περίπτωση αντικειμένου ηλεκτροδότησης και ανά φάση εξέλιξης (μελέτη, κατασκευή κ.λπ.) 
του αιτήματός του, εντύπων & εγγράφων 

- την πιστή τήρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού («Σύστημα Συμμετοχών» - 
ΥΠΑΝ/ΥΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007) των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, κατά περίπτωση αιτήματος 
(ισχύς αιτούμενης παροχής, απόσταση παροχής από υφιστάμενο Δίκτυο κ.λπ.) 

- την πιστή τήρηση των χρονικών προθεσμιών που θέτει η ΥΠΑΝ/ΥΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.2007, για την 
ολοκλήρωση από το ΔΕΔΔΗΕ των φάσεων της μελέτης και της κατασκευής κάθε νέας σύνδεσης, 
εξαιρουμένων τυχόν καθυστερήσεων υπαιτιότητας πελάτη ή τρίτων (δασαρχείο, αρχαιολογία, Δήμοι κ.λπ.) και 
της χρονικής προθεσμίας εντός της οποίας ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται να ενεργοποιεί κάθε νέα σύνδεση 

-  ότι σε όλα τα έγγραφα της αρμόδιας Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ προς τον πελάτη αναγράφεται ρητά η δυνατότητα 
πρόσβασης του τελευταίου στη σχετική πληροφόρηση για την υλοποίηση του αιτήματός του. 

Η Διεύθυνση Δικτύου αποστέλλει την υπόψη οδηγία στις κατά τόπους Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ και την 
κοινοποιεί και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
Η Διεύθυνση Δικτύου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιφερειών, διασφαλίζει ότι όλο το Προσωπικό όλων 
των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί και γνωρίζει τις ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις του. 
 
Τρόπος έλεγχου : 

- Διαπιστώνεται ότι εντός των ανωτέρω προθεσμιών εκδόθηκε και απεστάλη στις Μονάδες η ανωτέρω οδηγία. 

- Ελέγχεται δειγματοληπτικά σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι τηρούνται πιστά οι διαδικασίες σύνδεσης νέων 
καταναλωτών και ότι για την προώθηση των αιτημάτων ζητούνται όλα τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, 
έγγραφα, καθώς και ότι τηρείται πιστά η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο. 

- Ελέγχεται δειγματοληπτικά σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, η τήρηση των χρονικών προθεσμιών μελέτης, 
κατασκευής και ενεργοποίησης νέων συνδέσεων, μέσω των εφαρμογών «ΖΕΥΣ» & «NET SERV» και των 
σχετικών εγγράφων στο φάκελο του καταναλωτή (το σχετικό δείγμα καταναλωτών θα περιλαμβάνει και 
καταναλωτές που δεν αποδέχθηκαν να συμμετέχουν στη δημοσκόπηση της ΡΑΕ σχετικά με νέες συνδέσεις). 

 
 
ΜΕΤΡΟ  2.1.5 :  
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των νέων καταναλωτών κατά τη σύνδεσή τους στο 
Δίκτυο 
 
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας («ΕΡΜΗΣ», «ΖΕΥΣ» «ΝΕΤ 
SERV») θα διαχειρίζονται με βάση τα αναφερόμενα στη Δραστηριότητα 1.6 της Ενότητας 1 του παρόντος. 
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε φακέλους θα διαχειρίζονται με βάση τα αναφερόμενα στη Δραστηριότητα 
1.7 της Ενότητας 1 του παρόντος. 
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2.2  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση συνδέσεων υφισταμένων καταναλωτών  
 
 
Αναλυτική Περιγραφή:  
Οι υφιστάμενοι καταναλωτές (χρήστες του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) υποβάλλουν ποικίλα αιτήματα 
που αφορούν στην παροχή τους, όπως είναι η τροποποίηση (αύξηση ή μείωση) της ισχύος της, η μετατόπισή της, 
η επανατοποθέτησή της ή η αποξήλωση – κατάργησή της. Επιπλέον, υποβάλλουν αιτήματα που αφορούν σε, μη 
έχοντα σχέση με την παροχή τους, στοιχεία του δικτύου, όπως είναι η μετατόπιση στύλου ή η μετατόπιση – 
παραλλαγή δικτύου. Η Διαδικασία που ακολουθείται για τη διαχείριση αιτημάτων υφιστάμενων καταναλωτών είναι η 
εξής: 

1. Υποδοχή του αιτήματος από οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης καταναλωτών του ΔΕΔΔΗΕ, παραλαβή 
των απαιτούμενων εγγράφων, κατά περίπτωση αιτήματος, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία 
(ν.4483/1965) και έλεγχός αυτών.  

2. Εκπόνηση σχετικής μελέτης και έγγραφη ενημέρωση του καταναλωτή για τη δαπάνη 
(ΥΠΑΝ/ΥΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26.03.07) και τα τυχόν πρόσθετα έγγραφα που απαιτείται να προσκομίσει.  

3. Υλοποίηση του αιτήματος του καταναλωτή μετά την εκ μέρους του πλήρωση των προαναφερόμενων 
προϋποθέσεων.  

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
- Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα :   
Ο καταναλωτής του Δικτύου πρέπει να έχει πρόσβαση στις σχετικές με το αίτημά του πληροφορίες, έτσι ώστε να 
είναι πλήρως και σαφώς ενημερωμένος για : 

- τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση αιτήματος, έντυπα και λοιπά έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλει στο 
ΔΕΔΔΗΕ για την υποβολή, προώθηση και υλοποίηση του αιτήματός του 

- τη δαπάνη κατά περίπτωση αιτήματος  

- τις μέγιστες ενδεικτικές προθεσμίες, κατά περίπτωση αιτήματος, εντός των οποίων ο ΔΕΔΔΗΕ θα 
διεκπεραιώσει το αίτημά του, μη λαμβανομένων υπόψη τυχόν καθυστερήσεων λόγω υπαιτιότητας του 
καταναλωτή ή τρίτων καθώς και λόγω οποιουδήποτε γεγονότος δε σχετίζεται με το ΔΕΔΔΗΕ το οποίο 
παρακωλύει ή επηρεάζει εν γένει την προαναφερθείσα διαδικασία. 

- τη φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκεται ανά πάσα χρονική στιγμή το αίτημά του και τους τυχόν λόγους 
(αιτίες) για τους οποίους οι απαιτηθέντες χρόνοι υπερέβησαν τις μέγιστες ενδεικτικές προβλεπόμενες 
χρονικές προθεσμίες. 

- Ισότιμη αντιμετώπιση :   
Ο καταναλωτής Δικτύου πρέπει να έχει ισότιμη: 
-   πρόσβαση στις σχετικές με το αίτημά του πληροφορίες   
-   εξυπηρέτηση σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ  
-   αντιμετώπιση, ως προς την υλοποίηση του αιτήματός του, σε σχέση με ίδια αιτήματα άλλων καταναλωτών 
- Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών :   
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αφορούν τον κάθε καταναλωτή πρέπει να προστατεύονται. Τα στοιχεία αυτά 
καταχωρούνται στα μηχανογραφικά συστήματα & εφαρμογές «ΕΡΜΗΣ», «ΖΕΥΣ» και «NET SERV» του ΔΕΔΔΗΕ 
και επιπλέον αρχειοθετούνται σε φακέλους στα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου.  
 
 
ΜΕΤΡΑ :  
 
ΜΕΤΡΟ  2.2.1 :  
Εξασφάλιση της διαφάνειας & της αντικειμενικότητας σχετικά με τις διαδικασίες, τα έντυπα και τις 
χρεώσεις, ανά είδος αιτήματος υφιστάμενων καταναλωτών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά: 

- για την ανάρτηση πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες, τα έντυπα και τις χρεώσεις, κατά 
είδος αιτήματος, στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος 
Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με την αρμόδια για την επικοινωνία Υπηρεσία του 
ΔΕΔΔΗΕ 

- για τη σύνταξη και έκδοση - διάθεση, σε επαρκή αριθμό σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης, πληροφοριακών 
εντύπων σχετικά με τις διαδικασίες, τα έντυπα και τις χρεώσεις, ανά είδος αιτήματος, εντός έξι (6) μηνών από 
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την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού του ΔΕΔΔΗΕ 

 
Τρόπος ελέγχου :  

- Διαπιστώνεται ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τα 
προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία. 

- Ελέγχεται, σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, ότι, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, διατίθενται εφεξής σε σταθερή 
βάση και σε επαρκή αριθμό, τα ανωτέρω πληροφοριακά έντυπα σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης του 
ΔΕΔΔΗΕ 

- Ελέγχεται, σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, δειγματοληπτικά, ότι οι κατά τόπους Μονάδες χρησιμοποιούν και 
επιδίδουν στους καταναλωτές, κατά περίπτωση αιτήματος, τα προαναφερόμενα έντυπα. 

 
 
ΜΕΤΡΟ  2.2.2 :  
Εξασφάλιση της διαφάνειας & της αντικειμενικότητας σχετικά με την εξέλιξη των αιτημάτων υφιστάμενων 
καταναλωτών στο Δίκτυο  
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την αρμόδια 
για την επικοινωνία Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, σε εύλογο και ικανό χρονικό διάστημα, για τη δημιουργία φόρμας στον 
ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας ο κάθε υποψήφιος καταναλωτής δύναται να πληροφορείται για την 
εξέλιξη του αιτήματός του και συγκεκριμένα για τη φάση υλοποίησής του (μελέτη, κατασκευή κ.λπ.). 
 
Τρόπος ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι δημιουργήθηκε η ανωτέρω ηλεκτρονική φόρμα και αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  2.2.3 :  
Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των υφιστάμενων καταναλωτών από οποιοδήποτε γραφείο 
εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ  
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Διεύθυνση Δικτύου επικαιροποιεί, εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος 
Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, την οδηγία για την υποδοχή των αιτημάτων υφιστάμενων καταναλωτών από 
οποιοδήποτε σημείο εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ. 
Η Διεύθυνση Δικτύου αποστέλλει την υπόψη οδηγία στις κατά τόπους Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ και την 
κοινοποιεί και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος έλεγχου :  

- Διαπιστώνεται ότι εντός των ανωτέρω προθεσμιών, απεστάλη στις Μονάδες η ανωτέρω οδηγία 

- Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, δειγματοληπτικά, η τήρηση της οδηγίας από τις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  2.2.4 :  
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των υφιστάμενων καταναλωτών  
 
 
Η διαχείριση των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας («ΕΡΜΗΣ», 
«ΖΕΥΣ» «ΝΕΤ SERV») θα γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο Μέτρο 1.6.1. 
Η διαχείριση των πληροφοριών που καταχωρούνται σε φακέλους θα γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο Μέτρο 
1.7.1. 
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2.3  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  :  Διαχείριση μετρήσεων καταναλωτών  
 
 
Αναλυτική περιγραφή:  
Σύμφωνα με το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ο 
ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να διασφαλίζει τη συλλογή των μετρήσεων των μετρητικών διατάξεων (άρθρο 127), ενώ 
προβλέπεται στον υπό έκδοση Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου ότι θα καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης των 
μετρήσεων, η κυριότητα των μετρητικών δεδομένων και οι σχετικές ευθύνες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια 
και η διαφάνεια.  
Η συλλογή και επεξεργασία των μετρήσεων των πελατών γίνεται σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Διαχείρισης 
Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» (ΦΕΚ 2612/31.12.2009), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 1903/30.8.2011, ΦΕΚ Β’ 1903/30.8.2011, ΦΕΚ Β’ 2547/7.11.2011, ΦΕΚ Β’ 90/30.1.2012, ΦΕΚ 
Β’ 1297/12.4.2012). Στο πλαίσιο της συλλογής και επεξεργασίας των μετρήσεων των πελατών ο ΔΕΔΔΗΕ 
υποχρεούται για τα ακόλουθα (εντός παρενθέσεως αναγράφεται το εδάφιο του υπόψη Εγχειριδίου, στο οποίο 
αναφέρεται εκάστη υποχρέωση): 

 Συλλογή μετρήσεων με επιτόπια ανάγνωση από καταμετρητές (άρθρο 11) 

 Συλλογή μετρήσεων με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης συλλογής και μεταβίβασης των 
μετρήσεων σε Κέντρο/α Τηλεμέτρησης (άρθρο 12) 

 Έλεγχο των μετρήσεων αμέσως μετά την καταχώρηση αυτών στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των 
μετρήσεων, καθώς και διόρθωση ή εκτίμηση αυτών εάν είναι αναγκαίο, ώστε να προκύπτουν τα τελικά 
Δεδομένα Μετρήσεων (άρθρο 14 § 1) 

 Σήμανση των Δεδομένων Μετρήσεων, σε περίπτωση διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων, καταγραφή των 
αιτιών καθώς και της μεθόδου διόρθωσης ή εκτίμησης (άρθρο 16 § 6) 

 Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε μετρητή, στο οποίο οι μετρήσεις, τα Δεδομένα Μετρήσεων, με 
σήμανση σε περίπτωση διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων και η μέθοδος διόρθωσης ή εκτίμησης 
τηρούνται για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την καταχώρισή τους (άρθρο 6 § 2) 

 Επανεκτίμηση των Δεδομένων Μετρήσεων παρελθουσών Περιόδων Καταμέτρησης, στις περιπτώσεις που 
τεκμηριώνεται λανθασμένη μέτρηση για τεχνικούς ή άλλους λόγους (άρθρο 13 § 6) 

 Ανάρτηση καταλόγου στατιστικής ανάλυσης περιπτώσεων διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων, περιγραφής 
των λόγων εξαιτίας των οποίων κατέστη αναγκαία η διόρθωση ή εκτίμηση των μετρήσεων κ.λπ., στον 
ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ κάθε μήνα (άρθρο 16 § 7) 

 Παροχή στους πελάτες πρόσβασης στα στοιχεία μετρήσεων που τους αφορούν (άρθρο 6, § 3) 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
- Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα :   
Κάθε πελάτης πρέπει να έχει ευχερή πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν στις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ και 
τα δικαιώματά του σχετικά με θέματα μετρήσεων (διαδικασίες συλλογής, ελέγχου και, εφόσον είναι αναγκαίο, 
διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων, δυνατότητα ανάγνωσης και υποβολής της ένδειξης μετρητή από τον ίδιο τον 
πελάτη κ.λπ.) 
- Ισότιμη αντιμετώπιση:   
Κάθε πελάτης δικαιούται να αντιμετωπίζεται ισότιμα από το ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα μετρήσεων (σχετική 
πληροφόρηση, ακρίβεια μετρήσεων κ.λπ.) και να έχει πρόσβαση σε στοιχεία μετρήσεων του ΔΕΔΔΗΕ που τον 
αφορούν, ανεξαρτήτως γεωγραφικού διαμερίσματος της χώρας και ανεξαρτήτως του προμηθευτή του. 
- Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών:   
Τα πρωτογενή στοιχεία μετρήσεων, τα Δεδομένα Μετρήσεων και τα λοιπά σχετικά στοιχεία που αφορούν τον κάθε 
πελάτη πρέπει να προστατεύονται. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στα μηχανογραφικά συστήματα & εφαρμογές 
«Σύστημα φορητών καταχωριστών», «Σύστημα Κέντρου Τηλεμέτρησης», «INFORMATICA», «ΑΡΤΕΜΙΣ» και 
«ΕΡΜΗΣ» του ΔΕΔΔΗΕ και, ειδικά για τους πελάτες ΜΤ εναλλακτικών προμηθευτών, και στο «Σύστημα 
Τηλεμέτρησης» του ΑΔΜΗΕ. Επιπλέον αρχειοθετούνται σε φακέλους στα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης του 
Δικτύου. 
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ΜΕΤΡΑ :  
 
ΜΕΤΡΟ  2.3.1 : 
Εξασφάλιση της διαφάνειας & της αντικειμενικότητας πληροφόρησης των πελατών σχετικά με τις 
υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ και τα δικαιώματα των πελατών για θέματα μετρήσεων  
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά: 

- για την ανάρτηση πληροφοριακών στοιχείων στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ εντός τριών (3) μηνών από την 
έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με την αρμόδια για την 
επικοινωνία Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, 

- για τη σύνταξη και έκδοση - διάθεση, σε επαρκή αριθμό σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης Δικτύου, 
πληροφοριακών εντύπων εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης 
από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τα κατωτέρω 
αναφερόμενα: 

- τη διαδικασία συλλογής των μετρήσεων των μετρητών με επιτόπια ανάγνωση από καταμετρητές 
(συχνότητα & ημερομηνία καταμέτρησης, υποχρεώσεις προσωπικού καταμέτρησης κ.α.) 

- τη συλλογή μετρήσεων με χρήση ηλεκτρονικού συστήματος απομακρυσμένης συλλογής και μεταβίβασης 
των μετρήσεων σε Κέντρο/α Τηλεμέτρησης (συχνότητα τηλεμέτρησης κ.α.) 

- τη διαδικασία ελέγχου των μετρήσεων κατά τη λήψη τους και αμέσως μετά την καταχώριση αυτών στο 
μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης των μετρήσεων, καθώς και τη διαδικασία διόρθωσης ή εκτίμησης 
αυτών εάν είναι αναγκαίο, ώστε να προκύπτουν τα τελικά δεδομένα μετρήσεων 

- τη διόρθωση των μετρήσεων εφόσον διαπιστωθεί ότι ήταν λανθασμένες. Ο εντοπισμός του λάθους μπορεί 
να γίνει είτε από τον ίδιο το ΔΕΔΔΗΕ κατά την επόμενη καταμέτρηση είτε μετά από αμφισβήτηση του 
πελάτη ή του προμηθευτή του,  

- τη δυνατότητα ανάγνωσης και υποβολής της ένδειξης μετρητή από τον ίδιο τον πελάτη στην περίπτωση 
που δεν καταστεί δυνατή η επιτόπια ανάγνωση του μετρητή λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο χώρο του 
μετρητή 

- τη δυνατότητα ανάγνωσης και υποβολής της ένδειξης μετρητή από τον ίδιο τον πελάτη προκειμένου να 
ακυρωθεί η προγραμματισμένη αυτόματη διαδικασία εκτίμησης της κατανάλωσής του («έναντι»), μέσω του 
μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης των μετρήσεων 

- τη διαδικασία επανεκτίμησης των δεδομένων μετρήσεων παρελθουσών περιόδων καταμέτρησης, στις 
περιπτώσεις που τεκμηριώνεται λανθασμένη μέτρηση για τεχνικούς ή άλλους λόγους 

- την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ για παροχή πρόσβασης των πελατών στα δεδομένα μετρήσεων που τους 
αφορούν και μόνο 

 
Τρόπος ελέγχου :  

- Διαπιστώνεται ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τα 
προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία. 

- Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, διατίθενται εφεξής σε συνεχή 
βάση και σε επαρκή αριθμό, τα ανωτέρω πληροφοριακά έντυπα, σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης του 
ΔΕΔΔΗΕ. 

 
 
ΜΕΤΡΟ  2.3.2 : 
Εξασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης των πελατών όσον αφορά στις διαδικασίες 
διόρθωσης ή εκτίμησης των μετρήσεων  

 

Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Διεύθυνση Δικτύου, εντός δώδεκα (12) μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από 
τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την αρμόδια για την επικοινωνία 
Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, μεριμνά, σύμφωνα με το «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
Προμηθευτών Δικτύου» (άρθρο 6 § 2 και άρθρο 16 § 7 αντιστοίχως), για την: 

- προσαρμογή του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος διαχείρισης των μετρήσεων ώστε, για κάθε 
μετρητή, οι μετρήσεις, τα δεδομένα μετρήσεων, με σήμανση σε περίπτωση διόρθωσης ή εκτίμησης 
μετρήσεων και η μέθοδος διόρθωσης ή εκτίμησης να τηρούνται για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον ετών 
από την καταχώρισή τους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής και προμηθευτή 
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- ανάρτηση, στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ κάθε μήνα, καταλόγου με στατιστική ανάλυση των περιπτώσεων 
διόρθωσης ή εκτίμησης μετρήσεων (π.χ. κατανομή συμβάντων ανά κατηγορία μετρητών, ανά γεωγραφική 
περιοχή, ανά προμηθευτή κ.λπ.), περιγραφής των λόγων εξαιτίας των οποίων κατέστη αναγκαία η διόρθωση 
ή εκτίμηση των μετρήσεων και κάθε άλλης πληροφορίας απαραίτητης για λόγους διαφάνειας και ισότιμης 
αντιμετώπισης των πελατών, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής και προμηθευτή  

 
Τρόπος ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι, μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών, τηρούνται τα ανωτέρω στοιχεία στο 
μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης των μετρήσεων για κάθε μετρητή και αναρτώνται, στον ιστότοπο του 
ΔΕΔΔΗΕ κάθε μήνα, τα προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία.  
  
 
ΜΕΤΡΟ  2.3.3 :  
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με μετρήσεις  
 
Οι πληροφορίες καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας «Σύστημα φορητών καταχωρητών», 
«Σύστημα Κέντρου Τηλεμέτρησης», «INFORMATICA», «ΑΡΤΕΜΙΣ» και «ΕΡΜΗΣ» του ΔΕΔΔΗΕ και διαχειρίζονται 
με βάση τα αναφερόμενα στη Δραστηριότητα 1.6 της Ενότητας 1 του παρόντος. 
Η διαχείριση των πληροφοριών που καταχωρούνται σε φακέλους γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στη 
Δραστηριότητα 1.7 της Ενότητας 1 του παρόντος. 
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2.4   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση μετρητών  
 
 
Αναλυτική περιγραφή:  

Στο άρθρο 128 του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού 

και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», 

αναφέρεται ότι, με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, όταν αυτός υιοθετηθεί και εκδοθεί, καθορίζονται οι 

προδιαγραφές και η διαδικασία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών.  

Στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου 

(ΦΕΚ/Β’/2612/31.12.2009), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β’ 1903/30.8.2011, ΦΕΚ Β’ 1903/30.8.2011, 

ΦΕΚ Β’ 2547/7.11.2011, ΦΕΚ Β’ 90/30.1.2012, ΦΕΚ Β’ 1297/12.4.2012), καθορίζονται, για κάθε τύπο μετρητή, οι 

υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων των μετρητών, την προμήθεια, 

την εγκατάσταση, τους ελέγχους, τη συντήρηση, την αποκατάσταση βλαβών και την αντικατάσταση, όταν είναι 

αναγκαίο, των μετρητών καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των χρηστών του Δικτύου και των 

προμηθευτών τους, σχετικά με την προμήθεια, την εγκατάσταση, την προστασία, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

πρόσβασης και ανάγνωσης και τους ελέγχους των μετρητών.  

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των χρηστών του Δικτύου και των προμηθευτών τους σχετικά με έκτακτους, κατόπιν 

αιτήματός τους, ελέγχους μετρητών καθορίζονται στον Κώδικα Προμήθειας σε πελάτες (ΦΕΚ Β’ 270/15.03.2001). 

 

Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  

- Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα :   

Κάθε χρήστης του Δικτύου, ανεξαρτήτως προμηθευτή, πρέπει να έχει ευχερή πρόσβαση σε πληροφορίες που 

αφορούν στις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, σχετικά με θέματα 

μετρητών (τεχνικές προδιαγραφές μετρητών, διαδικασίες εγκατάστασης, ελέγχων, αποκατάστασης βλαβών ή 

αντικατάστασης μετρητών κ.λπ.) 

- Ισότιμη αντιμετώπιση :   

Κάθε χρήστης του δικτύου, ανεξαρτήτως προμηθευτή, δικαιούται να απολαμβάνει ίδιου επιπέδου υπηρεσίες από το 

ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα μετρητών (τεχνικές προδιαγραφές μετρητών, διαδικασίες ελέγχων, αποκατάστασης βλαβών ή 

αντικατάστασης μετρητών κ.λπ.) και να έχει πρόσβαση σε στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τις υπηρεσίες που του 

παρασχέθηκαν, ανεξαρτήτως γεωγραφικού διαμερίσματος της χώρας και ανεξαρτήτως του προμηθευτή του. 

- Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών :   

Τα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν στους μετρητές (τεχνικές προδιαγραφές, ιστορικό ελέγχων, 

επιδιορθώσεων κ.λπ.) πρέπει να προστατεύονται. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στα μηχανογραφικά συστήματα 

«ΕΡΜΗΣ», «Τηλεμέτρηση μετρητών πελατών Μέσης Τάσης» του ΔΕΔΔΗΕ και επιπλέον αρχειοθετούνται σε 

φακέλους στις κατά τόπους Υπηρεσιακές Μονάδες εξυπηρέτησης του Δικτύου.  

 
 
ΜΕΤΡΑ :  
 

ΜΕΤΡΟ  2.4.1 : 

Εξασφάλιση της διαφάνειας & της αντικειμενικότητας σχετικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του 

ΔΕΔΔΗΕ και των πελατών, σχετικά με θέματα μετρητών  

 

Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  

Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά: 

- για την ανάρτηση πληροφοριακών στοιχείων στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ εντός τριών (3) μηνών από την 

έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με το Γραφείο Διοίκησης 

του ΔΕΔΔΗΕ, 
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- για τη σύνταξη και έκδοση - διάθεση, σε επαρκή αριθμό σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης Δικτύου, 

πληροφοριακών εντύπων εντός 6 μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από 

τη ΡΑΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΔΕΔΔΗΕ, 

σχετικά με τα κατωτέρω αναφερόμενα: 

-  τις τεχνικές προδιαγραφές των διάφορων τύπων μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που 

εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ 

-   τις σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο χρέωσης των πελατών για την προμήθεια - εγκατάσταση μετρητικού 

και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  

-   τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία η οποία ακολουθείται για ορισμένους τύπους μετρητών, ούτως ώστε να 

καθίσταται δυνατή η προμήθεια και, ενδεχομένως, η εγκατάσταση του μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού από τον προμηθευτή, μετά από σχετική εξουσιοδότηση του πελάτη, καθώς και τις σχετικές 

χρεώσεις των πελατών για την εγκατάσταση ή επίβλεψη της εγκατάστασης, κατά περίπτωση, του ως άνω 

εξοπλισμού από το ΔΕΔΔΗΕ 

-   την πολιτική λειτουργίας, τακτικών και έκτακτων ελέγχων (π.χ. μετά από ανεπιτυχή έλεγχο μετρήσεων, 

κατόπιν σχετικής αναφοράς από το προσωπικό συλλογής μετρήσεων με επιτόπια ανάγνωση ή από άλλο 

συνεργείο κ.α.), συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και αντικατάστασης, όταν είναι αναγκαίο, του 

μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού με ευθύνη και δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον η 

αντικατάσταση δεν ζητείται από τον πελάτη. 

-  την πολιτική του ΔΕΔΔΗΕ όσον αφορά στους έκτακτους ελέγχους μετρητικού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού, κατόπιν αιτήματος του πελάτη ή του προμηθευτή του, τα σχετικά έντυπα που απαιτείται να 

υποβληθούν από τον αιτούντα, τις χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται ότι θα 

ολοκληρώσει τον έλεγχο (είτε με χρήση πρότυπου διακριβωμένου μετρητή στο χώρο του πελάτη είτε στο 

εργαστήριο μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ), το δικαίωμα του πελάτη ή/και εκπροσώπου του να παρίστανται, εφόσον 

το επιθυμούν, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, τις χρεώσεις του αιτούντα πελάτη ή προμηθευτή, σε περίπτωση 

που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί λειτουργία του μετρητή εντός των προκαθορισμένων αποδεκτών ορίων 

σφάλματος καθώς και τις ενέργειες επισκευής ή αντικατάστασης της μετρητικής διάταξης ή μέρους ή 

εξαρτήματος αυτής, σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας της με επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ 

-  τις υποχρεώσεις του πελάτη σχετικά με την ασφάλεια, την προστασία, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης 

πρόσβασης (για εκτέλεση δοκιμών, επιθεωρήσεων, επιδιορθώσεων κ.λπ.) και της δυνατότητας ανάγνωσης 

του μετρητή καθώς και την άμεση αναφορά στο ΔΕΔΔΗΕ οιωνδήποτε ζημιών στο μετρητικό και 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό  

-  το ρητό και μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ να απενεργοποιεί την εγκατάσταση του πελάτη εφόσον ο 

τελευταίος δεν δεσμεύεται ότι θα λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και ασφαλή πρόσβαση του 

Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στο μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, παρά την αποστολή σχετικής 

έγγραφης κοινοποίησης προς αυτόν από το ΔΕΔΔΗΕ. 

-    τις σχετικές επιβαρύνσεις του πελάτη με το κόστος αποκατάστασης βλάβης ή αντικατάστασης μετρητικού και 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, πλην των περιπτώσεων φυσιολογικής φθοράς του εξοπλισμού ή άλλων 

λόγων για τους οποίους ο πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι κείνται σαφώς εκτός της σφαίρας ευθύνης του και 

σε κάθε περίπτωση δεν ανάγονται σε δική του υπαιτιότητα.  

 

Τρόπος ελέγχου :  

- Διαπιστώνεται ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, τα 

προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία. 

- Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, ότι εντός των ανωτέρω προθεσμιών, διατίθενται εφεξής σε συνεχή 

βάση και σε επαρκή αριθμό, τα ανωτέρω πληροφοριακά έντυπα καθώς και έντυπα αίτησης διενέργειας 

έκτακτου ελέγχου μετρητή, σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ και ότι αυτά επιδίδονται 

στους χρήστες Δικτύου. 
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ΜΕΤΡΟ  2.4.2 : 

Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των πελατών, σχετικά με θέματα μετρητών 

 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Διεύθυνση Δικτύου εκδίδει και αποστέλλει στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, εντός 6 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, οδηγία για τη διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των 
πελατών, σε κάθε Υπηρεσιακή Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ και ανεξαρτήτως πελάτη και προμηθευτή, η οποία 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

- την υποχρέωση παροχής από το ΔΕΔΔΗΕ, σε κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη, στοιχείων σχετικών με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του μετρητικού και του, τυχόν υφιστάμενου, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του και 
ιδιαιτέρως όσον αφορά στην ακρίβεια της μέτρησης και το ιστορικό των ελέγχων και συντηρήσεών του 

- την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση αίτησης, απευθείας από πελάτη ή μέσω του προμηθευτή του, 
για διενέργεια έκτακτου ελέγχου του μετρητικού και του, τυχόν υφιστάμενου, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
του και συγκεκριμένα: 

-   για την ύπαρξη εντύπου αίτησης ελέγχου μετρητικού - τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε κάθε 
Υπηρεσιακή Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ 

-           για τη διενέργεια του ελέγχου του μετρητικού και του, τυχόν υφιστάμενου, τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού εντός των προβλεπόμενων χρονικών δεσμεύσεων, δηλ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υποβολή της αίτησης 

-           για τη διενέργεια του ελέγχου σε προσυμφωνημένη με τον πελάτη ημερομηνία και χρόνο 

-           για το δικαίωμα του πελάτη να παρίσταται κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου, συνοδευόμενος 
από εκπρόσωπο του προμηθευτή του ή τεχνικό σύμβουλό του, ακόμη και εάν ο έλεγχος 
πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο μετρητών του ΔΕΔΔΗΕ 

-           για την έγγραφη ενημέρωση του πελάτη σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου 

-            για την επιβάρυνση του αιτούντα πελάτη με το κόστος διενέργειας του ελέγχου, αποκλειστικά στην 
περίπτωση ορθής λειτουργίας του μετρητή και καταγραφής ενδείξεων κατανάλωσης εντός των 
προκαθορισμένων αποδεκτών ορίων σφάλματος του μετρητή 

- για την επισκευή ή αντικατάσταση της μετρητικής διάταξης ή μέρους ή εξαρτήματος αυτής, σε 
περίπτωση μη ορθής λειτουργίας της, εντός τεσσάρων (4) ημερών με επιβάρυνση του ΔΕΔΔΗΕ 

- για το ρητό και μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ να απενεργοποιήσει την εγκατάσταση πελάτη, εξαιτίας 
αδυναμίας πρόσβασης Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στο μετρητικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, μόνο μετά 
την άπρακτη παρέλευση της χρονικής προθεσμίας που του ετέθη, για να δεσμευτεί για την εφεξής 
διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης, στη σχετική έγγραφη κοινοποίηση προς αυτόν 

- για την επιβάρυνση του πελάτη με το κόστος κάθε επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης της μετρητικής διάταξης 
ή μέρους ή εξαρτήματος αυτής, οι οποίες οφείλονται σε οποιαδήποτε λόγο εκτός των κατωτέρω αυστηρώς 
περιοριστικά αναφερομένων:  
- φυσιολογική φθορά, ή  
- άλλοι λόγοι για τους οποίους ο πελάτης μπορεί αναμφισβήτητα να αποδείξει ότι κείνται σαφώς εκτός 

της σφαίρας ευθύνης του και σε κάθε περίπτωση δεν ανάγονται σε δική του υπαιτιότητα.   
 
Τρόπος έλεγχου :  

- Διαπιστώνεται ότι εντός των ανωτέρω προθεσμιών απεστάλη στις μονάδες η ανωτέρω Οδηγία 

- Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2,δειγματοληπτικά, η πιστή τήρηση της οδηγίας από τις Μονάδες του 
ΔΕΔΔΗΕ, ανεξαρτήτως προμηθευτή. 

 
 
ΜΕΤΡΟ  2.4.3 :   
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που σχετίζονται με μετρητές   
 
Η διαχείριση των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας («ΕΡΜΗΣ», 
««Τηλεμέτρηση μετρητών πελατών Μέσης Τάσης») θα γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στη Δραστηριότητα 1.6 της 
Ενότητας 1 του παρόντος. 
Η διαχείριση των πληροφοριών που καταχωρούνται σε φακέλους θα γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στη 
Δραστηριότητα 1.7 της Ενότητας 1 του παρόντος. 
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2.5   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση εργολάβων κατά την παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές 
 
 
Αναλυτική περιγραφή : 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
Ρυθμίσεις», ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση του ΕΔΔΗΕ καθώς και 
για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των 
χρηστών στο ΕΔΔΗΕ. 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στο 
ΕΔΔΗΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και εργασίες των οποίων η εκτέλεση επιδίδεται σε Προσωπικό 
συνεργαζόμενων εργολάβων, οι οποίες είτε εκτελούνται επί νέων ή υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
χρηστών του ΕΔΔΗΕ είτε επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία των χρηστών του ΕΔΔΗΕ.  
Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν ενδεικτικά οι ακόλουθες εργασίες: 
-   Αποκοπή – επαναφορά παροχών λόγω χρέους στον προμηθευτή 
-  Εργασίες επί μετρητικών διατάξεων (έλεγχος μετρητή, αποκοπή – επαναφορά παροχής μετά από αίτημα 

πελάτη κ.λπ.) 
-   Καταμέτρηση καταναλώσεων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας (τακτική και έκτακτες) 
-   Μελέτες νέων ή τροποποίησης υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
-   Κατασκευή νέων ή τροποποίησης υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
-   Κλάδευση δένδρων ιδιοκτησίας πελατών, στο πλαίσιο της συντήρησης του ΕΔΔΗΕ. 

 

Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
- Διαφάνεια, Αναγνώριση ταυτότητας :   
Κάθε πελάτης του ΔΕΔΔΗΕ στο ακίνητο του οποίου μεταβαίνει συνεργείο εργολάβου για την εκτέλεση εργασιών, 
πρέπει να δύναται να αναγνωρίσει ευκρινώς αφενός ότι οι εργασίες έχουν ανατεθεί στον εργολάβο από το 
ΔΕΔΔΗΕ και εκτελούνται εκ μέρους του στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης, και αφετέρου την επωνυμία και λοιπά 
στοιχεία του εργολάβου και της αναθέτουσας υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ. 
Τα ανωτέρω επιβάλλονται από το άρθρο 124 του ν.4001/2011, σύμφωνα με το οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να 
διασφαλίζει ότι τα εμπορικά του σήματα (λογότυπο) και οι επικοινωνιακές του πρακτικές δεν προκαλούν σύγχυση 
όσον αφορά τη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ.  
- Ισότιμη αντιμετώπιση :   
Κάθε πελάτης του ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να απολαμβάνει ιδίου επιπέδου υπηρεσίες και συναλλακτική συμπεριφορά, 
αναλόγως της φύσεως της εκτελούμενης εργασίας και του γεωγραφικού διαμερίσματος της χώρας στο οποίο 
κατοικεί, και ανεξαρτήτως του προμηθευτή του. 
- Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών :   
Τα στοιχεία των νέων χρηστών του ΕΔΔΗΕ, οι οποίοι αποτελούν εν δυνάμει πελάτες των προμηθευτών ηλεκτρικής 
ενέργειας, και τα στοιχεία των προμηθευτών των υφιστάμενων πελατών αποτελούν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
πρέπει να προστατεύονται.  
Οι εργολάβοι δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας των 
υφιστάμενων πελατών. Επίσης πρέπει να διαφυλάσσεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων των νέων χρηστών του 
ΕΔΔΗΕ, τα οποία γνωστοποιούνται στους εργολάβους.  
 
 
ΜΕΤΡΑ :  
 
ΜΕΤΡΟ  2.5.1 :  
Εξασφάλιση της διαφάνειας & του διαχωρισμού της ταυτότητας του ΔΕΔΔΗΕ από τις δραστηριότητες της 
Μητρικής Εταιρείας 
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Οι ακολούθως αναφερόμενες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ εξασφαλίζουν τη διαφάνεια & αναγνώριση της ταυτότητας 
των εργολάβων, μέσω των παρακάτω αναφερόμενων μέτρων: 

- Η Διεύθυνση Δικτύου, μέσω σχετικών όρων που εντάσσονται σε όλες τις νέες συμβάσεις έργων ή παροχής 
υπηρεσιών που υπογράφονται με τους εργολάβους για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών, 
αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ 
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- Η Διεύθυνση Δικτύου, μέσω σχετικών όρων που εντάσσονται σε όλες τις υφιστάμενες κεντρικές συμβάσεις 
έργων ή παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών, εντός τριών (3) μηνών από 
την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, και μετά από συμφωνία με τους 
εργολάβους 

- Οι Δ/νσεις Περιφερειών, μέσω σχετικών όρων που εντάσσονται σε όλες τις υφιστάμενες μη κεντρικές 
συμβάσεις έργων ή παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών, εντός τριών (3) 
μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ και μετά από συμφωνία με 
τους εργολάβους 

Οι παραπάνω όροι διασφαλίζουν τα αναφερόμενα κατωτέρω : 

-    Το Προσωπικό των εργολάβων κατά την εκτέλεση των εργασιών των συμβάσεων οφείλει να φέρει 
ομοιόμορφη χαρακτηριστική ενδυμασία (φόρμα εργασίας) καθώς και αναρτημένη, σε εμφανές σημείο, 
ταυτότητα, με φωτογραφία, στην οποία θα αναγράφονται ευκρινώς τόσο η αναθέτουσα Υπηρεσία του 
ΔΕΔΔΗΕ και τα στοιχεία επικοινωνίας της, όσο και τα στοιχεία του υπαλλήλου του εργολάβου καθώς και η 
επωνυμία, η διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι ο 
ανάδοχος του έργου. Οι υπόψη ταυτότητες θα θεωρούνται από την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για 
το απαραίτητο χρονικό διάστημα και θα επιστρέφονται σ’ αυτή με τη λήξη της σύμβασης καθώς και σε κάθε 
μεταβολή του Προσωπικού του εργολάβου. 

-    Η ανωτέρω υποχρέωση, όσον αφορά στα στοιχεία της αναθέτουσας Υπηρεσίας του ΔΕΔΔΗΕ και της 
εργοληπτικής επιχείρησης, που είναι ο ανάδοχος του έργου, πρέπει να προβλέπεται και για τα οχήματα του 
εργολάβου που χρησιμοποιούνται στις εργασίες.  

-    Κατά την επίσκεψη στο ακίνητο του πελάτη, το Προσωπικό των συνεργείων του εργολάβου οφείλει να 
διευκρινίζει με σαφήνεια την ταυτότητά του και το σκοπό της επίσκεψης, να επιδεικνύει την προαναφερόμενη 
ταυτότητα και να γνωστοποιεί στο πελάτη τόσο την αναθέτουσα Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ όσο και την 
επωνυμία και τα εταιρικά στοιχεία επικοινωνίας της Αναδόχου εταιρείας.  

 
Τρόπος έλεγχου :  

- Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 ότι η Διεύθυνση Δικτύου και οι Δ/νσεις Περιφερειών, εντός των 
ανωτέρω προθεσμιών ενέταξαν σχετικούς, με τα προαναφερόμενα, όρους σε όλες τις νέες και, και μετά από 
συμφωνία με τους εργολάβους, τις υφιστάμενες συμβάσεις έργων ή παροχής υπηρεσιών εργολάβων, που 
σχετίζονται με εργασίες, οι οποίες είτε εκτελούνται επί νέων ή υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
χρηστών του ΕΔΔΗΕ, είτε γενικά έρχονται σε επαφή με χρήστες του Δικτύου.  

- Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 δειγματοληπτικά, η τήρηση των ανωτέρω όρων των συμβάσεων από 
το προσωπικό των εργολάβων στα εν εξελίξει έργα στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και η 
επιβολή ποινικών ρητρών στους εργολάβους, σε περίπτωση παραβίασης ή και καταστρατήγησης των 
σχετικών υποχρεώσεών τους. 

 
ΜΕΤΡΟ  2.5.2 : 
Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των πελατών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  

- Οι αναφερόμενες στο Μέτρο 2.5.1 Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, που είναι αρμόδιες αντιστοίχως για τις νέες και τις 
υφιστάμενες κεντρικές και μη κεντρικές συμβάσεις έργων ή παροχής υπηρεσιών, που υπογράφονται με τους 
εργολάβους για την εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών, εξασφαλίζουν, μέσω σχετικών όρων που 
εντάσσονται στις εν λόγω συμβάσεις, εντός των αντιστοίχως αναφερόμενων στο Μέτρο 2.5.1 χρονικών 
δεσμεύσεων, τα παρακάτω αναφερόμενα: 

-   Το Προσωπικό των εργολάβων οφείλει να εκτελεί προσηκόντως τα καθήκοντά του με βάσει το 
περιεχόμενο των συμβατικών του υποχρεώσεων, την απαιτούμενη εντιμότητα, καλή πίστη και 
συναλλακτικό ήθος, ανεξαρτήτως πελάτη και των συμβατικών του σχέσεων με προμηθευτή.  

-   Το Προσωπικό των εργολάβων οφείλει να φέρεται ευγενικά προς τους χρήστες, να αποφεύγει 
οποιαδήποτε προστριβή με αυτούς, να μην προβαίνει σε συστάσεις προς τους χρήστες για προμηθευτές 
και να μη συζητεί για παράπονα, αλλά να υποδεικνύει σε αυτούς να απευθύνονται στα γραφεία του 
ΔΕΔΔΗΕ προφορικώς ή εγγράφως, οφείλει δε να αναφέρει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ τα 
τυχόν ανακύπτοντα ζητήματα ή παράπονα. Σε περιπτώσεις προστριβών πρέπει να ειδοποιείται 
τηλεφωνικά η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ. 

- Η Διεύθυνση Δικτύου, εντός δύο (2) μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από 
τη ΡΑΕ, αποστέλλει οδηγία στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε το Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να μη 
γνωστοποιεί στους εργολάβους τα στοιχεία των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας των χρηστών του ΕΔΔΗΕ, 
ώστε τα εν λόγω στοιχεία να μην είναι γνωστά στους εργολάβους. 



ΣΧΕΔΙΟ                                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΔΕΔΔΗΕ                                                            

 

 

 

35 

Τρόπος έλεγχου :  

- Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι η Διεύθυνση Δικτύου και οι Δ/νσεις Περιφερειών, εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών ενέταξαν σχετικούς, με τα προαναφερόμενα, όρους, σε όλες τις νέες και μετά 
από συμφωνία με τους εργολάβους, τις υφιστάμενες συμβάσεις έργων ή παροχής υπηρεσιών εργολάβων, 
που σχετίζονται με εργασίες, οι οποίες εκτελούνται επί νέων ή υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
χρηστών του ΕΔΔΗΕ  

- Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, δειγματοληπτικά η τήρηση των ανωτέρω όρων των συμβάσεων από 
το Προσωπικό των εργολάβων στα εν εξελίξει έργα στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ 

- Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι η Διεύθυνση Δικτύου, εντός των ανωτέρω προθεσμιών απέστειλε 
σχετική οδηγία προς τις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε το Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να μη 
γνωστοποιεί στους εργολάβους τα στοιχεία των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας των χρηστών του 
ΕΔΔΗΕ 

 
 
ΜΕΤΡΟ  2.5.3 :  
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των πελατών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  

- Οι Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, που είναι αρμόδιες αντιστοίχως για τις νέες και τις υφιστάμενες κεντρικές και μη 
κεντρικές συμβάσεις έργων ή παροχής υπηρεσιών, που υπογράφονται με τους εργολάβους για την εκτέλεση 
των προαναφερόμενων εργασιών, μέσω σχετικών όρων που εντάσσονται στις εν λόγω συμβάσεις εντός των 
αντιστοίχως αναφερόμενων στο Μέτρο 2.5.1 προθεσμιών, εξασφαλίζουν την υποχρέωση των εργολάβων να 
διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην κατοχή τους, και ειδικότερα 
στοιχείων (ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) χρηστών του ΕΔΔΗΕ, κατά την εκτέλεση 
εργασιών στην παροχή τους. 

- Το μηχανογραφικό σύστημα «ΓΟΡΔΙΟΣ» του ΔΕΔΔΗΕ, που χρησιμοποιείται και από Προσωπικό εργολάβων, 
δεν περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως στοιχεία προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας χρηστών του 
ΕΔΔΗΕ κ.λπ.  

- Τα διακινούμενα έντυπα μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων δε θα περιλαμβάνουν στοιχεία προμηθευτών 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
 

Τρόπος έλεγχου :  

- Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι η Διεύθυνση Δικτύου και οι Δ/νσεις Περιφερειών, εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών ενέταξαν σχετικούς, με τα προαναφερόμενα, όρους σε όλες τις νέες και μετά 
από συμφωνία με τους εργολάβους, τις υφιστάμενες συμβάσεις έργων ή παροχής υπηρεσιών εργολάβων, 
που σχετίζονται με εργασίες, οι οποίες εκτελούνται επί νέων ή υφιστάμενων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
χρηστών του ΕΔΔΗΕ  

-        Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, δειγματοληπτικά: 

- ότι τα διακινούμενα έντυπα μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβων δεν περιλαμβάνουν στοιχεία προμηθευτών 
ηλεκτρικής ενέργειας  

- η τήρηση της υποχρέωσης των εργολάβων να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των στοιχείων 
που έρχονται στην κατοχή τους, όπως στοιχεία (ονοματεπώνυμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) 
χρηστών του ΕΔΔΗΕ. 
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2.6  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχειριστικά μέτρα για ευάλωτους καταναλωτές 
 
 
Αναλυτική περιγραφή:  
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 §3 του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες 
ρυθμίσεις» ο ΔΕΔΔΗΕ, ως επιχείρηση που ασκεί ενεργειακές δραστηριότητες, υποχρεούται, βάσει του υπόψη 
νόμου, να εφαρμόζει μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Οι κατηγορίες των ευάλωτων 
καταναλωτών αναφέρονται στο άρθρο 52 του ν.4001/2011. 
Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη σε κατηγορία ευάλωτων καταναλωτών και η 
διαδικασία απένταξης από αυτήν καθώς και τα απαιτούμενα έγγραφα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 52 
του ν.4001/2011. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
- Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα :   
Κάθε ευάλωτος καταναλωτής θα πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν στα 
διαχειριστικά μέτρα που θα παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ στους ευάλωτους πελάτες, αναλόγως της 
κατηγοριοποίησής τους.  
Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να παρέχεται από το ΔΕΔΔΗΕ με πολλαπλούς τρόπους, οι οποίοι θα 
ανταποκρίνονται στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας ευάλωτων πελατών (π.χ. πληροφοριακά 
κείμενα στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, ενημερωτικά έντυπα που διατίθενται στα γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου 
κ.α.). 
- Ισότιμη αντιμετώπιση :   
      Κάθε ευάλωτος καταναλωτής: 

 πρέπει να απολαμβάνει τα διαχειριστικά μέτρα που παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ, αναλόγως της 
κατηγοριοποίησής του, ανεξαρτήτως του γεωγραφικού διαμερίσματος της χώρας στο οποίο κατοικεί και 
ανεξαρτήτως του προμηθευτή του 

 πρέπει να έχει ισότιμη εξυπηρέτηση σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου 

 με αναπηρία, πρέπει να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου  
- Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών :   
Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αφορούν τον κάθε ευάλωτο πελάτη αποτελούν «ευαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα» και πρέπει να προστατεύονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στα 
μηχανογραφικά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ : «ΕΡΜΗΣ», «ΖΕΥΣ» «NET-SERV», «ΑΠΟΚΟΠΕΣ», «ΘΑΛΗΣ», «ΚΟΤ») 
και επιπλέον αρχειοθετούνται σε φακέλους στα κατά τόπους γραφεία εξυπηρέτησης πελατών του Δικτύου. 
 
 
ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ  2.6.1 :  
Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των ευάλωτων πελατών   
 
Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Δ/νση Δικτύου, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Κώδικας 
Διαχείρισης Δικτύου, Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες κ.λπ.), εκδίδει, εντός έξι (6) μηνών 
από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, οδηγία για εφαρμογή από το 
Προσωπικό όλων των Υπηρεσιακών Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: 

-     τα επιμέρους διαχειριστικά μέτρα που παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ σε ευάλωτους πελάτες, αναλόγως της 
κατηγοριοποίησής τους.  

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε επιμέρους διαχειριστικού μέτρου και τις Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ που 
είναι αρμόδιες για την υλοποίηση κάθε επιμέρους διαχειριστικού μέτρου  

  -  την υποχρέωση κάθε Μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ να παρέχει σε κάθε ευάλωτο πελάτη τα διαχειριστικά μέτρα 
που προβλέπονται, αναλόγως της κατηγοριοποίησής του, ανεξαρτήτως του γεωγραφικού διαμερίσματος της 
χώρας στο οποίο κατοικεί και ανεξαρτήτως του προμηθευτή του  

  - την υποχρέωση του Προσωπικού όλων των γραφείων εξυπηρέτησης του Δικτύου να εξυπηρετούν κατά 
προτεραιότητα ευάλωτους πελάτες με αναπηρία  
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-  την υποχρέωση του Προσωπικού όλων των γραφείων εξυπηρέτησης του Δικτύου να εξυπηρετεί ισότιμα 
κάθε ευάλωτο πελάτη, αναλόγως της κατηγοριοποίησής του, ανεξαρτήτως του γραφείου εξυπηρέτησης του 
Δικτύου στο οποίο αυτός απευθύνεται 

-  την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να διαθέτει σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης Δικτύου πληροφοριακά έντυπα 
με τα διαχειριστικά μέτρα υπέρ των ευάλωτων πελατών και σχετικό ενημερωτικό υλικό (αφίσες κ.α.) 

Η Δ/νση Δικτύου αποστέλλει την υπόψη οδηγία στις κατά τόπους Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ και την 
κοινοποιεί και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
Η Δ/νση Δικτύου εξασφαλίζει ότι όλο το Προσωπικό των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ έχει ενημερωθεί επαρκώς και 
γνωρίζει τις ανωτέρω σχετικές υποχρεώσεις του.  
 
Τρόπος έλεγχου :  

- Διαπιστώνεται ότι εντός των ανωτέρω χρονικών δεσμεύσεων απεστάλη στις Μονάδες η ανωτέρω οδηγία 

- Λαμβανομένου υπόψη του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης κάθε επιμέρους διαχειριστικού μέτρου, ελέγχεται 
δειγματοληπτικά σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 η τήρηση της οδηγίας στις Υπηρεσιακές Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ 

 
 
 
ΜΕΤΡΟ  2.6.2 :  
Εξασφάλιση της διαφάνειας & της αντικειμενικότητας σχετικά με τα διαχειριστικά μέτρα που παρέχονται 
από το ΔΕΔΔΗΕ στους ευάλωτους πελάτες 
 
Αρμόδια υπηρεσία & σχετικές ενέργειες:  
Η Διεύθυνση Δικτύου, 6 μήνες μετά την έκδοση της οδηγίας που αναφέρεται στο Μέτρο 2.6.1, μεριμνά: 

- για την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ πληροφοριακών στοιχείων σχετικών με τα διαχειριστικά μέτρα 
που θα παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ στους ευάλωτους πελάτες, αναλόγως της κατηγοριοποίησής τους. 
Η ανωτέρω πληροφόρηση στον ιστότοπο θα πρέπει να παρέχεται και μέσω ηχογραφημένων 
προεγγεγραμμένων ενημερωτικών κειμένων. 

- για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση, σε επαρκή αριθμό, σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης Δικτύου, 
πληροφοριακών εντύπων σχετικών με τα διαχειριστικά μέτρα που θα παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ στους 
ευάλωτους πελάτες, αναλόγως της κατηγοριοποίησής τους. 

 
Τρόπος έλεγχου :  

- Διαπιστώνεται ότι αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ εντός των ανωτέρω χρονικών δεσμεύσεων τα 
προαναφερόμενα πληροφοριακά στοιχεία  

- Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι εντός των ανωτέρω χρονικών δεσμεύσεων, διατίθενται εφεξής σε 
συνεχή βάση και σε επαρκή αριθμό, τα ανωτέρω πληροφοριακά έντυπα σε όλα τα γραφεία εξυπηρέτησης 
πελατών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ 

 
 
 
ΜΕΤΡΟ  2.6.3 :  
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των ευάλωτων πελατών 
 
 
Οι πληροφορίες καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας («ΕΡΜΗΣ», «ΖΕΥΣ» «NET-SERV», 
«ΑΠΟΚΟΠΕΣ», «ΘΑΛΗΣ», «ΚΟΤ») και διαχειρίζονται με βάση τα αναφερόμενα στη Δραστηριότητα 1.6 της 
Ενότητας 1 του παρόντος. 
Οι πληροφορίες που καταχωρούνται σε φακέλους θα διαχειρίζονται με βάση τα αναφερόμενα στη Δραστηριότητα 
1.7 της Ενότητας 1 του παρόντος. 
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ΜΕΤΡΟ  2.6.4 :  
Τήρηση ηλεκτρονικού Μητρώου Ευάλωτων Πελατών για την υποστήριξη της εφαρμογής διαχειριστικών 
μέτρων. 
 
 

Αρμόδια Υπηρεσία & σχετικές ενέργειες : 

Η ΔΔΔ, σε συνεργασία με τη ΔΔ και το ΚΠΤ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου, μεριμνά για 
την τήρηση Μητρώου Ευάλωτων Καταναλωτών, το οποίο ενημερώνεται με βάση τις σχετικές πληροφορίες που 
παρέχονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η υποστήριξη των παρεχομένων 
διαχειριστικών μέτρων. 

Τρόπος ελέγχου : 

Διαπιστώνεται ότι παράλληλα με την υλοποίηση των παρεχομένων διαχειριστικών μέτρων, υλοποιείται το ανωτέρω 
ηλεκτρονικό Μητρώο.  
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2.7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση υπερβάσεων ορίου εγγυημένων υπηρεσιών Χάρτη 
Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) 

 
 
Αναλυτική Περιγραφή : 
Ο Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) προέκυψε σύμφωνα με το ν.3429/2005 (άρθρο 7 παρ.3), ώστε να 
καθορίσει τις υποχρεώσεις και τους όρους υπό τους οποίους θα παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς 
τους καταναλωτές, καθώς και τη διαδικασία καταβολής χρηματικού ποσού σε αυτούς, σε περίπτωση μη τήρησης εκ 
μέρους της των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων. Ο ΧΥΚ του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες 8 βασικές 
υπηρεσίες: 
1.  Επέμβαση για τήξη ασφάλειας μετρητή 
2.  Μελέτη παροχής ρεύματος 
3.   Κατασκευή απλής παροχής ρεύματος 
4.   Τοποθέτηση – Σύνδεση μετρητή 
5.   Απάντηση σε γραπτά Αιτήματα – Παράπονα 
6.    Επανασύνδεση μετά από διακοπή λόγω χρέους 
7.   Διακοπή – Επανασύνδεση μετά από αίτημα προμηθευτή 
8.    Τήρηση συμφωνημένης συνάντησης 
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

- Ο πελάτης γνωστοποιεί τηλεφωνικά ή μέσω αίτησης είτε στον προμηθευτή που ανήκει είτε απευθείας στο 
ΔΕΔΔΗΕ (αναλόγως της υπηρεσίας), την επιθυμία του να πραγματοποιηθεί μία από τις εργασίες που 
προβλέπονται στο ΧΥΚ. 

- Με την προϋπόθεση ότι ο πελάτης έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για ορισμένες 
υπηρεσίες και εφόσον δεν εξυπηρετηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον 
πίνακα των εγγυημένων υπηρεσιών του XYK (και εφόσον δε συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή 
συνυπαιτιότητας του καταναλωτή), τότε καταθέτει την Αίτηση Καταβολής Ποσού σε οποιοδήποτε γραφείο 
εξυπηρέτησης, το αργότερο σε ένα μήνα από την ημερομηνία της επόμενης μέρας από τη λήξη του χρόνου 
εντός του οποίου ο ΔΕΔΔΗΕ εγγυάται την παροχή της υπηρεσίας. 

- Η διαδικασία που εφαρμόζεται, από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, για κάθε μια από τις 8 
εγγυημένες υπηρεσίες, σχετικά με το εάν θα πρέπει να καταβληθεί ή όχι το προβλεπόμενο χρηματικό ποσό 
στον πελάτη, είναι η εξής : 

- Υπηρεσία 1 (Επέμβαση για τήξη ασφάλειας μετρητή): Στην Αίτηση Καταβολής Ποσού αναγράφονται το 
ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη, η ημερομηνία και η ώρα που πραγματοποιήθηκε η τήξη της 
ασφάλειας του μετρητή του. Με βάση τα στοιχεία αυτά γίνεται έλεγχος στο Βιβλίο Αναγγελίας Βλαβών της 
Αδιαλείπτου Υπηρεσίας και εντοπίζεται το Σημείωμα Αποκατάστασης Βλάβης (ΣΑΒ) που σχετίζεται με το 
συμβάν και ή ώρα που αναγγέλθηκε το συμβάν στο γραφείο βλαβών. Εν συνεχεία, ελέγχονται οι 
αναγραφόμενοι στο ΣΑΒ χρόνοι αναγγελίας βλάβης και αποκατάστασης της τήξης ασφάλειας και διαπιστώνεται 
εάν η υπηρεσία προς τον πελάτη ήταν εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη. 
Υπηρεσίες 2 & 3 (Μελέτη παροχής ρεύματος - Κατασκευή απλής παροχής ρεύματος): Στην Αίτηση 
Καταβολής Ποσού ο πελάτης καταχωρεί ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και αριθμό παροχής. Με βάση τα 
προαναφερόμενα στοιχεία εντοπίζεται στο αρχείο ο φάκελος του πελάτη. Εν συνεχεία και σε συνδυασμό με τη 
βάση δεδομένων των μηχανογραφικών συστημάτων «Ερμής», Zeus και Netserv του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχονται οι 
σχετικοί χρόνοι, δηλαδή η ημερομηνία αιτήματος πελάτη με την ημερομηνία γνωστοποίησης των όρων 
σύνδεσης, εάν πρόκειται για μελέτη και η ημερομηνία πληρωμής της συμμετοχής με την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της κατασκευής, εάν πρόκειται για κατασκευή. Σε περίπτωση καθυστερήσεων υπαιτιότητας 
πελάτη ή τρίτων (π.χ. μη τήρηση ραντεβού από πελάτη, δασαρχείο, αρχαιολογία, έλλειψη από πελάτη κ.α. ) οι 
αντίστοιχες ημέρες καθυστέρησης αφαιρούνται και τελικά υπολογίζεται το σύνολο των εργασίμων ημερών που 
απαιτήθηκαν από το ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνεται εάν η 
υπηρεσία προς τον πελάτη ήταν εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη. 
Υπηρεσία 4 (Τοποθέτηση - Σύνδεση Μετρητή): Με βάση τον αριθμό παροχής, που αναγράφεται στην 
Αίτηση Καταβολής Ποσού του πελάτη, εντοπίζεται στο αρχείο ο φάκελος της συγκεκριμένης παροχής. Η 
ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας είναι η ημερομηνία γνωστοποίησης του αιτήματος σύνδεσης από τον 
προμηθευτή προς το ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η αναγραφόμενη ημερομηνία 
σύνδεσης πάνω στην εντολή σύνδεσης του μετρητή. 
Υπηρεσία 5 (Απάντηση σε γραπτά αιτήματα – παράπονα): Πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία 
αίτησης και με την ημερομηνία γραπτής απάντησης αντλούνται από το πρωτόκολλο της αρμόδιας υπηρεσίας 
του ΔΕΔΔΗΕ, προς την οποία απευθύνεται ο πελάτης. Ειδικότερα, στο πρωτόκολλο Εισερχομένων 
καταχωρείται η ημερομηνία κατά την οποία η υπηρεσία έλαβε την αίτηση ενώ αντίστοιχα στο πρωτόκολλο 
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Εξερχομένων καταχωρείται η ημερομηνία της απάντησης του ΔΕΔΔΗΕ προς τον πελάτη. Ανάλογα με το εάν 
απαιτείται ή όχι επίσκεψη διαπιστώνεται η εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη παροχή υπηρεσίας προς τον πελάτη. 
Υπηρεσία 6 (Επανασύνδεση μετά από διακοπή λόγω χρέους): Με βάση τον αριθμό παροχής που 
αναφέρεται στην Αίτηση Καταβολής Ποσού του πελάτη εντοπίζεται στο αρχείο ο φάκελος της συγκεκριμένης 
παροχής. Η ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας είναι η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής του αιτήματος 
επανασύνδεσης από τον προμηθευτή προς το ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 
αναγραφόμενη ημερομηνία υλοποίησης της σύνδεσης στην εντολή επανασύνδεσης του μετρητή. 
Υπηρεσία 7 (Διακοπή – Επανασύνδεση μετά από αίτημα Προμηθευτή): Με βάση τον αριθμό παροχής 
που αναφέρεται στην Αίτηση Καταβολής Ποσού του πελάτη εντοπίζεται στο αρχείο ο φάκελος της 
συγκεκριμένης παροχής. Η ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας για μεν τις διακοπές, είναι η επιθυμητή 
ημερομηνία διακοπής που αναγράφεται στην αίτηση του πελάτη, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά από τον προμηθευτή προς το ΔΕΔΔΗΕ, για δε τις επανασυνδέσεις είναι η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής αποστολής του αιτήματος επανασύνδεσης από τον Προμηθευτή προς το ΔΕΔΔΗΕ. Η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η αναγραφόμενη ημερομηνία υλοποίησης της διακοπής ή της 
επανασύνδεσης στην εντολή διακοπής ή επανασύνδεσης αντίστοιχα, η οποία βρίσκεται στον φάκελο της 
παροχής. 
Υπηρεσία 8 (Τήρηση συμφωνημένης συνάντησης) : Η ημερομηνία - ώρα του ραντεβού και η ημερομηνία - 
ώρα πραγματοποίησης της συμφωνημένης συνάντησης αναγράφονται πάνω στην εντολή εκτέλεσης των 
συγκεκριμένων εργασιών στο ακίνητο του πελάτη που φυλάσσεται στο φάκελο του πελάτη. 

- Εφόσον εγκριθεί το αίτημα του πελάτη για καταβολή του χρηματικού ποσού, το προβλεπόμενο από τον ΧΥΚ 
ποσό (15€) θα καταβληθεί από τις διαχειρίσεις του ΔΕΔΔΗΕ ή θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του 
πελάτη. 

- Τυχόν διαφωνίες επιλύονται καταρχήν από την ιεραρχικά ανώτερη Μονάδα της Εταιρείας και σε περίπτωση μη 
ικανοποίησης μπορεί ο πελάτης εν συνεχεία να προσφύγει στην αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης 
(Ν. 2251/αρθ. 13). 

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
- Διαφάνεια, Αντικειμενικότητα 

Ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει για τα δικαιώματά του που απορρέουν από την εφαρμογή του σχετικού νόμου 
(ν.3429/2005), σύμφωνα με τον οποίο ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένος στην κατάρτιση του Χ.Υ.Κ.. 

- Ισότιμη αντιμετώπιση 

- Η ανταπόκριση των Μονάδων στις προθεσμίες που αναφέρονται στο Χ.Υ.Κ. θα πρέπει να είναι ισότιμη, 
ανεξαρτήτως προμηθευτή. 

- Στην περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί την καταβολή του χρηματικού ποσού, θα πρέπει να λάβει ισότιμη 
εξυπηρέτηση ανεξαρτήτως του προμηθευτή στον οποίο ανήκει. 

- Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας πληροφοριών 
Τα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν τον πελάτη είτε πρόκειται για νέο είτε για 
υφιστάμενο καθώς και ενδεχομένως επιπλέον στοιχεία που θα καταγραφούν στην «Αίτηση Καταβολής Ποσού» θα 
πρέπει να διαφυλάσσονται στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων της εταιρίας και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά 
μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. 
Πληροφοριακά συστήματα που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση υπηρεσιών του Χ.Υ.Κ. είναι: 
Ερμής, Ζeus, Νetserv, Εφαρμογή συστήματος Συμμετοχών και Εφαρμογή αποκοπών λόγω χρέους 

 
 

ΜΕΤΡΑ : 
 

ΜΕΤΡΟ  2.7.1 :  
Επαρκής ενημέρωση χρηστών μέσω διαδικτύου & πληροφοριακών εντύπων 

 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔ, εντός έξι (6) μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, μεριμνά: 

- σε συνεργασία με το Γραφείο Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, για τις σχετικές τροποποιήσεις - βελτιώσεις στον 
ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να υπάρχει εμφανής και ευχερής ενημέρωση για την ύπαρξη του Χ.Υ.Κ. 
Συγκεκριμένα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση μέσα σε κάθε μια ιδιαίτερη κατηγορία υπηρεσιών που μπορεί 
να ενδιαφέρει τον πελάτη (π.χ. να υπάρχει σύνδεση (link) προς τις υπηρεσίες – προθεσμίες του Χ.Υ.Κ. στη 
διαδρομή της ιστοσελίδας : Αρχική Σύνδεση / Μονοκατοικία / Για την εκπόνηση της μελέτης, ώστε να 
ενημερώνεται ο πελάτης για τα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη κείμενη νομοθεσία, σε περίπτωση 
εκπρόθεσμης ικανοποίησης αιτήματός του για μελέτη αρχικής ηλεκτροδότησης μονοκατοικίας) 
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- σε συνεργασία με τη ΔΑΔ, για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση, σε επαρκή αριθμό, σε όλα τα γραφεία 
εξυπηρέτησης Δικτύου, πληροφοριακών εντύπων σχετικά με τον Χ.Υ.Κ., ώστε να διατίθεται για όλους τους 
πελάτες ενημέρωση για την ύπαρξη του Χ.Υ.Κ. και τα οριζόμενα σε αυτόν. 

 
Τρόπος Ελέγχου 

- Ελέγχεται ότι, εντός των ανωτέρω χρονικών προθεσμιών, ενημερώθηκε ο ιστότοπος του ΔΕΔΔΗΕ. 

- Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, δειγματοληπτικά και 
περιοδικά, σε γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου, ότι υπάρχει επαρκής αριθμός πληροφοριακών εντύπων 
σχετικά με τον Χ.Υ.Κ. 

 
 

ΜΕΤΡΟ  2.7.2 :  
Ισότιμη αντιμετώπιση των χρηστών όσον αφορά στην καταβολή χρηματικού ποσού, λόγω υπέρβασης του 
Χ.Υ.Κ. 

 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔ, εντός 6 μηνών από την έγκριση του παρόντος Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, μεριμνά: 

- για την αποστολή οδηγίας στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε οι αιτήσεις των πελατών, περί καταβολής 
χρηματικού ποσού, να αντιμετωπίζονται απαρεγκλίτως στο πλαίσιο της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση 
εγγυημένης υπηρεσίας, διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη εξυπηρέτησή τους, ανεξαρτήτως 
του χρήστη και του προμηθευτή του. Επίσης σε περίπτωση απόφασης περί καταβολής χρηματικού ποσού, 
το τελευταίο να καταβάλλεται στον πελάτη εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
της Αίτησης Καταβολής Ποσού, ανεξαρτήτως του πελάτη και του προμηθευτή του. 

- σε συνεργασία με τη ΔΑΔ, για την ύπαρξη επαρκούς πλήθους εντύπων «Αίτηση Καταβολής Ποσού» σε όλα 
τα γραφεία εξυπηρέτησης Δικτύου, ώστε κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει από 
οποιοδήποτε γραφείο εξυπηρέτησης, ανεξαρτήτως Περιοχής, το προβλεπόμενο έντυπο «Αίτηση Καταβολής 
Ποσού» το οποίο θα υποχρεούται να συμπληρώσει. 

- σε συνεργασία με το Γραφείο Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ, για την ανάρτηση ηλεκτρονικής φόρμας του εντύπου 
«Αίτηση Καταβολής Ποσού» στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη χρήση 
του διαδικτύου και την αυτοματοποίηση της δρομολόγησης των αιτημάτων αυτών στα αρμόδια γραφεία 
εξυπηρέτησης. 

 
Τρόπος ελέγχου 

- Διαπιστώνεται ότι, εντός των ανωτέρω προθεσμιών, αναρτήθηκε η ηλεκτρονική φόρμα του εντύπου «Αίτηση 
Καταβολής Ποσού» στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ. 

- Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, δειγματοληπτικά και 
περιοδικά, σε γραφεία εξυπηρέτησης του Δικτύου, ότι το χρηματικό ποσό καταβάλλεται από το ΔΕΔΔΗΕ 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ανεξαρτήτως του χρήστη και του προμηθευτή του 

- Μετά την παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, δειγματοληπτικά και 
περιοδικά, σε γραφεία εξυπηρέτησης του δικτύου, ότι υπάρχει επαρκής αριθμός του εντύπου «Αίτηση 
Καταβολής Ποσού». Επίσης ότι, οι αιτήσεις των πελατών, περί καταβολής χρηματικού ποσού, 
αντιμετωπίζονται απαρεγκλίτως στο πλαίσιο της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση εγγυημένης υπηρεσίας, 
διαδικασίας, ανεξαρτήτως του χρήστη και του προμηθευτή του 
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3.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕ 
 
 
 
 

3.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Υποδοχή αιτημάτων σύνδεσης σταθμών παραγωγής ΗΕ από ΑΠΕ. 
 
 
Αναλυτική περιγραφή: 
Η παραπάνω δραστηριότητα περιλαμβάνει τη φυσική υποδοχή αιτήσεων για την εγκατάσταση σταθμών 
παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει του ν.3468/2006, όπως αυτός ισχύει μετά το ν.3734/2009, ν.3851/2010, 
ν.3889/2010 και το ν.4001/2011 καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1079/4.06.2009 και αφορά το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φ/Β Συστημάτων σε δώματα και στέγες. Συγκεκριμένα 
πρόκειται για αιτήματα που αφορούν στην εγκατάσταση Φ/Β που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα μέχρι 10 kW 
καθώς και για σταθμούς Φ/Β και λοιπών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εξαιρούνται από την αδειοδοτική διαδικασία ή άλλη 
διαπιστωτική πράξη, αλλά και για σταθμούς που υπάγονται σε αδειοδότηση αλλά αφορούν τα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά.  
 
Οι κατηγορίες των αιτημάτων που υποβάλλονται για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα αφορούν αναλυτικά τα ακόλουθα: 

α)  Φ/Β συστήματα μέχρι 10 kW σε στέγες (Ειδικό Πρόγραμμα) 
β)  Φ/Β σταθμοί επί εδάφους ή κτηρίου για σύνδεση στη ΧΤ (Ρ μέχρι 100 kW) 
γ)  Φ/Β σταθμοί επί εδάφους ή κτηρίου για σύνδεση στη ΜΤ (Ρ από 100 kW μέχρι 1.000kW) 
δ)  Σταθμοί Βιομάζας-Βιοαερίου-Βιοκαυσίμων μέχρι 1.000 kW 
ε)  Σταθμοί Γεωθερμίας μέχρι 1.000 kW 
στ) Αιολικοί σταθμοί μέχρι 100 kW 
ζ)  Σταθμοί ΣΗΘΥΑ μέχρι 1.000 KW 
η)  Λοιποί σταθμοί (ΥΗΣ, Κυματικοί, Ηλιοθερμικοί κλπ) μέχρι 50 kW  
θ)  Φ/Β σταθμοί επί εδάφους αγροτών μέχρι 100kW για σύνδεση στη ΧΤ 

 
Αντίστοιχα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) ισχύουν επίσης τα κάτωθι : 

α)  Φ/Β συστήματα μέχρι 10 kW σε στέγες για την Κρήτη (Ειδικό Πρόγραμμα) 
β)  Φ/Β συστήματα μέχρι 5kW σε στέγες για τα λοιπά ΜΔΝ (Ειδικό Πρόγραμμα) 
γ)  Φ/Β σταθμοί επί εδάφους ή κτηρίου μέχρι 100kW για σύνδεση στη ΧΤ με Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ ή από 

πίνακα εκκρεμών αιτήσεων της ΡΑΕ 
δ)  Φ/Β σταθμοί επί εδάφους η κτηρίου μέχρι 150kW για σύνδεση στη ΜΤ με Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ ή από 

πίνακα εκκρεμών αιτήσεων της ΡΑΕ 
ε)  Μικροί αιολικοί σταθμοί μέχρι 50 kW με Απόφαση Εξαίρεσης ΡΑΕ 
στ) Λοιποί σταθμοί ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ με άδεια παραγωγής (Α/Π, ΥΒΣ, Η/Θ, σταθμοί βιομάζας κλπ)   

Για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα τα αιτήματα υποβάλλονται με τυποποιημένα έντυπα και με τα έγγραφα που 
αναφέρονται σε αυτά ανάλογα με την κατηγορία του αιτήματος, στην αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ ήτοι: 

- σε Περιοχή Διανομής για Φ/Β σταθμούς ισχύος έως 100 kW, 

- σε Περιφέρειες Διανομής για Φ/Β σταθμούς από 100 kW μέχρι 1.000 kW και 

- στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου για σταθμούς όλων των λοιπών τεχνολογιών και ισχύος μέχρις του 
ορίου απαλλαγής από αδειοδότηση.  

Στη Μονάδα φυσικής υποδοχής του αιτήματος ακολουθεί εξέταση ως προς την πληρότητα του φακέλου και μια κατ΄ 
αρχήν εξέταση ως προς την ορθότητα και στη συνέχεια δίδεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, που καθορίζει την 
προτεραιότητα στην αντίστοιχη κατηγορία για την περαιτέρω διαδικασία. 
Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά ισχύουν επίσης τα κάτωθι : 
Για τους σταθμούς που απαλλάσσονται από άδεια παραγωγής, τα αιτήματα υποβάλλονται με τυποποιημένα 
έντυπα και με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτά ανάλογα με την κατηγορία του αιτήματος, στην αρμόδια 
Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ ήτοι:  

- σε Περιοχή Διανομής για Φ/Β σταθμούς ισχύος έως 100 kW και  

- στη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών για τους λοιπούς σταθμούς.    
Για τους σταθμούς που διαθέτουν άδεια παραγωγής, τα αιτήματα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Νησιών, τα δε απαιτούμενα έγγραφα αναγράφονται στην Υπ. Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.13310/2007. 
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Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Ισότιμη αντιμετώπιση των παραγωγών για τη σύνδεση στο Δίκτυο. Διαφανής πληροφόρηση των 
χρηστών/παραγωγών του Δικτύου με τα σχετικά έντυπα και τις σχετικές διαδικασίες σύνδεσης. Διαφάνεια 
πληροφοριών σχετικά με την προτεραιότητα υποβολής των αιτημάτων για την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας 
έκδοσης προσφοράς σύνδεσης. 
Διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών των αιτούντων. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  3.1.1 :  
Διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης πληροφόρησης των χρηστών/παραγωγών σε ότι αφορά τις 
προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήματος σύνδεσης στο Δίκτυο 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ μεριμνά για την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ των τυποποιημένων εντύπων των αιτήσεων, όπου 
αναφέρονται και τα έγγραφα που απαιτούνται να προσκομισθούν σε κάθε φάση των διαδικασιών σύνδεσης κάθε 
κατηγορίας σταθμού, οι πληροφορίες που αφορούν στις σχετικές διαδικασίες, οι ανακοινώσεις αναφορικά με 
μεταβολές του ρυθμιστικού πλαισίου και τέλος τη σχετική τεκμηρίωση για τις τεχνικές πληροφορίες σύνδεσης 
σταθμών στο Δίκτυο. 
Αντίστοιχα η ΔΔΝ μεριμνά για την ανάρτηση των αντίστοιχων στοιχείων που αφορούν στα ΜΔΝ. 
Η ΔΔΔ και η ΔΔΝ μεριμνούν και για την τακτική επικαιροποίηση των αναρτημένων πληροφοριών και εντύπων. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Διαπιστώνεται η ανάρτηση των παραπάνω στοιχείων στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ ανά κατηγορία αιτημάτων 
σύνδεσης.  
 
 
ΜΕΤΡΟ  3.1.2 :  
Διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης των χρηστών/παραγωγών σε ότι αφορά τη 
σειρά προτεραιότητας υποβολής αιτήματος σύνδεσης στο Δίκτυο 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ μεριμνά για την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ ενημερωμένων καταστάσεων με τα αιτήματα των 
παραγωγών με τη σειρά προτεραιότητας που έχουν υποβληθεί αυτά ανά Μονάδα υποβολής και ανά κατηγορία (πχ 
Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος, αιτήματα αγροτών κλπ) για την Ηπειρωτική χώρα και τα Διασυνδεδεμένα Νησιά. 
Αντίστοιχα η ΔΔΝ έχει την ευθύνη ανάρτησης των ίδιων στοιχείων για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 
Η ΔΔΔ και η ΔΔΝ σε συνεργασία με τις Περιοχές και τις Περιφέρειες, έχουν την ευθύνη να τηρούν ενημερωμένα 
αρχεία υποβολής των αιτημάτων παραγωγών τα οποία υποδέχονται ενημερώνοντας τη σχετική τοποθεσία του 
ιστοτόπου μέχρι την 1

η
 ημέρα κάθε άρτιου μήνα του έτους. 

Επιπλέον το Κλιμάκιο της Πληροφορικής σε συνεργασία με τις ΔΔΔ και ΔΔΝ μεριμνά για την ανάπτυξη και 
υποστήριξη μηχανογραφικής εφαρμογής καταχώρησης και παρακολούθησης των αιτημάτων σύνδεσης ΑΠΕ σε 
πραγματικό χρόνο, σε όλη τη χώρα. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Ελέγχεται η έγκυρη και έγκαιρη ανάρτηση των στοιχείων και η επικαιροποίησή τους κάθε άρτιο μήνα. Για το σκοπό 
αυτό είναι δυνατό να διασταυρωθεί η ορθότητα της σειράς προτεραιότητας από τα πρωτογενώς τηρούμενα αρχεία 
σε κάθε Μονάδα υποδοχής των αιτημάτων. Ελέγχεται ότι έχει δημιουργηθεί η παραπάνω μηχανογραφική 
εφαρμογή εντός των τεθέντων χρονικών ορίων. 
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3.2.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Τεχνική εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης στο Δίκτυο Διανομής 
μονάδων ΑΠΕ 

 
 
Αναλυτική Περιγραφή: 
Περιλαμβάνει: 
α) Τη γεωγραφική αποτύπωση των αιτημάτων σύνδεσης μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής 
β) Την εν συνεχεία αντιστοίχιση των σταθμών με το υφιστάμενο στην περιοχή Δίκτυο. Η αντιστοίχιση αυτή γίνεται 
με βασικό κριτήριο το πλησιέστερο δυνατό σημείο σύνδεσης (σημείο φυσικής σύνδεσης), βάσει του οποίου 
καταρτίζεται η σχετική προμελέτη. 
γ) Την μετά το καθορισμό του Σημείου Σύνδεσης στο Δίκτυο τεχνική εξέταση για την επίδραση της σύνδεσης του 
σταθμού στο Δίκτυο καθώς και μελέτη ροής φορτίου όπου απαιτείται. 
δ) Τη διενέργεια της μελέτης πεδίου (αυτοψία) και της αναλυτικής τοπογραφικής μελέτης της όδευσης του Δικτύου 
σύνδεσης, της μελέτης εφαρμογής για την επιλογή των στοιχείων του Δικτύου σε περίπτωση εναερίων δικτύων και 
τον προσδιορισμό του τελικώς αναγκαίου έργου σύνδεσης, κατόπιν εξέτασης εναλλακτικών σεναρίων εφόσον 
υπάρχουν και επιλογής της οικονομικότερης και τεχνικά βέλτιστης λύσης. 
Η εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης, ανεξαρτήτως ισχύος, για μονάδες διεσπαρμένης παραγωγής που εγχέουν 
ισχύ στο Δίκτυο ΜΤ, είτε απευθείας είτε μέσω Δικτύου ΧΤ, διενεργείται βασικά μέσω μελετών ροής φορτίου ανά 
γραμμή ΜΤ από τις οικείες Διευθύνσεις Περιφερειών, κατά τη χρονική σειρά κατάθεσης των σχετικών αιτημάτων, 
ανεξάρτητα από τη θέση κατάθεσης του αιτήματος, βάσει των τεχνικών στοιχείων προμελέτης από τις αντίστοιχες 
Περιοχές ΔΕΗ. Τα Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος εξετάζονται άμεσα με τη σειρά που κατατίθενται και 
είναι διαφορετική από αυτή των λοιπών αιτημάτων. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Στην εξασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στο δίκτυο για τους κατόχους αδειών παραγωγής αλλά και για τους 
απαλλασσόμενους της αδειοδότησης παραγωγούς. 
Στον καθορισμό διαφανών διαδικασιών και μεθόδων για τη σχεδίαση, μελέτη και κατασκευή του Δικτύου για τη 
σύνδεση των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής, με μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και εφαρμογή των βέλτιστων τεχνικοοικονομικά λύσεων. 
Στη διασφάλιση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, 
ιδίως όσον αφορά στην ποιότητα τάσης, στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
 
ΜΕΤΡΟ  3.2.1 : 
Διασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους για τη σύνδεση μονάδων διασπαρμένης 
παραγωγής 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ σε συνεργασία με τη ΔΔΝ μεριμνά για την έκδοση και ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ τεχνικών 
οδηγιών σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΤ και το Δίκτυο ΧΤ εντός (12) μηνών από την έγκριση του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης και που θα περιλαμβάνουν: 
α) τις μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό του τρόπου σύνδεσης μονάδων παραγωγής στα διάφορα επίπεδα 
τάσης, 
β) τις σχετικές παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη, 
γ) τις επιτρεπτές επιδράσεις στο Δίκτυο, 
δ) θέματα προστασίας, μετρήσεων ενέργειας, θέματα λειτουργίας (απαιτούμενες ρυθμίσεις), καθώς και διαδικασίες 
ελέγχου κατά την ενεργοποίηση της σύνδεσης των παραπάνω. 
Οι Περιφέρειες και οι Περιοχές μεριμνούν για την τήρηση των οδηγιών κατά την εξέταση των αιτημάτων των 
παραγωγών. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Διαπιστώνεται ότι εκδόθηκαν οι παραπάνω οδηγίες. Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 εάν οι μελέτες των 
έργων σύνδεσης είναι συμβατές με τις οδηγίες που έχουν σταλεί. 
 
 



ΣΧΕΔΙΟ                                                                  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ   ΔΕΔΔΗΕ                                                            

 

 

 

45 

 
ΜΕΤΡΟ  3.2.2 :  
Διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης σε περιπτώσεις μη ύπαρξης πλέον 
δυνατότητας απορρόφησης ισχύος 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Με μέριμνα της ΔΔΔ και εντός 6 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, γίνεται αναθεώρηση 
της μελέτης της τελικής δυνατότητας του υφιστάμενου Δικτύου να απορροφήσει ισχύ από μονάδες διεσπαρμένης 
παραγωγής, ανά γεωγραφική περιοχή, με βάση την εξέλιξη της ένταξης των μονάδων αυτών, και το εκάστοτε 
διαμορφούμενο πλήθος δεσμευτικών προσφορών σύνδεσης σε ισχύ και υποβάλλεται για τη σύμφωνη γνώμη στη 
ΡΑΕ ως προς τη σχετική μεθοδολογία και των παραδοχών της μελέτης. Η μελέτη αυτή τηρείται από όλες τις 
Υπηρεσιακές Μονάδες εξέτασης των αιτήσεων σύνδεσης, κατά την έκδοση όρων σύνδεσης. Διασφαλίζεται η 
τακτική επικαιροποίηση των προβλέψεων της μελέτης. 
 
Τρόπος ελέγχου 
Διαπιστώνεται η υποβολή της μελέτης αυτής στη ΡΑΕ. Ελέγχεται κατόπιν σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 εάν τα 
διαλαμβανόμενα στη μελέτη (όπως εκάστοτε ισχύει) τηρούνται από τις Μονάδες. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  3.2.3 : 
Διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης των παραγωγών ως προς την εξέταση των 
αιτημάτων τους 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Με ευθύνη της ΔΔΔ αναρτάται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ η σειρά τεχνικής εξέτασης των αιτημάτων. 
  
Τρόπος ελέγχου 
Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 αν η σειρά τεχνικής εξέτασης είναι σύμφωνη με τα πιο πάνω. 
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3.3  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Διαχείριση προσφορών όρων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ στο Δίκτυο 
Διανομής. 

 
Αναλυτική Περιγραφή: 
Περιλαμβάνει τη διατύπωση και αποστολή των τεχνικών και οικονομικών όρων σύνδεσης του σταθμού ΑΠΕ με το 
Δίκτυο μετά την τεχνική εξέταση της κάθε περίπτωσης και τον καθορισμό των αναγκαίων έργων για τη σύνδεση, 
καθώς και του αντίστοιχου προϋπολογιστικού κόστους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση 
τηρούνται οι προτεραιότητες των αιτημάτων με βάση τη σειρά προτεραιότητας όπως περιγράφηκε στο Μέτρο 3.2.3. 
Η προσφορά όρων σύνδεσης περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των έργων σύνδεσης και της μετρητικής διάταξης 
και το αντίστοιχο κόστος. Περιγράφονται οι απαιτήσεις του Διαχειριστή για την εγκατάσταση παραγωγής 
(προστασία απόζευξης όταν η τάση αποκλίνει από συγκεκριμένα όρια, αντινησιδοποίηση, έγχυση αρμονικών, κλπ). 
Επίσης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες στη συνέχεια διαδικασίες και ενέργειες του παραγωγού, καθώς και το 
χρονικό διάστημα ισχύος (σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει κάθε φορά) των όρων σύνδεσης (σήμερα 6 
μήνες σύμφωνα με το ν.4001/11 άρθρο 186 & ν.4042/12 άρθρο 61). Οι προσφορές του ΔΕΔΔΗΕ είναι εξαρχής 
δεσμευτικές, εκτός και εάν απαιτείται έκδοση ΕΠΟ (ν.4001 άρθρο 186). Η διαχείριση των προσφορών σύνδεσης 
αιτημάτων ΑΠΕ με άδεια παραγωγής (ισχύς προσφοράς από την οριστικοποίησή της 4 έτη) που είναι 
αρμοδιότητας του ΑΔΜΗΕ και έχουν παραπεμφθεί από αυτόν στο ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής και 
συμπεριλαμβάνουν απαιτήσεις και όρους σύνδεσης που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ, γίνεται αποκλειστικά από τον ΑΔΜΗΕ. 
Σε κάθε περίπτωση προσφορές σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ διατυπώνονται προς τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 
τις προβλέψεις στο  εκάστοτε  ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Οι χρήστες του Δικτύου, τόσο οι κάτοχοι άδειας παραγωγής όσο και οι εξαιρούμενοι από την υποχρέωση λήψης 
αδειοδότησης, πρέπει να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με τα έργα σύνδεσης στο 
Δίκτυο, χωρίς διάκριση μεταξύ των χρηστών, προκειμένου οι υποψήφιοι παραγωγοί να έχουν στη διάθεσή τους το 
σύνολο των απαραίτητων πληροφοριών για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  3.3.1 : 
Διασφάλιση της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού χρεώσεων 
σύνδεσης στο Δίκτυο, και των ενδεικτικών μέσων τιμών κόστους ανά είδος Δικτύου 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔ μεριμνά για τον καθορισμό, μετά τη σχετική έγκριση της ΡΑΕ, της μεθοδολογίας χρεώσεων και υπολογίζει τις 
ενδεικτικές μέσες τιμές χρεώσεων για τα διάφορα είδη Δικτύων σε συνεργασία με συναρμόδιες Διευθύνσεις. 
Η ΔΔΔ και η ΔΔΝ μεριμνούν για την ανάρτησή τους στον ιστότοπο, όπως αυτό περιγράφεται στο ν.4001 άρθρο 
127 §4. Οι σχετικοί πίνακες τιμών θα πρέπει να επικαιροποιούνται όταν προκύπτουν μεταβολές. 
Η υλοποίηση των ως άνω θα γίνει 6 μήνες από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί η σχετική πρόταση στη ΡΑΕ και ότι έχουν αναρτηθεί τα σχετικά στοιχεία. 
 
ΜΕΤΡΟ  3.3.2 :  
Διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με την εκτέλεση των έργων σύνδεσης από τους ίδιους τους 
παραγωγούς  
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔ σε συνεργασία με τη ΔΔΔ και τη ΔΔΝ καθορίζει τις σχετικές διαδικασίες τις οποίες και αναρτά στον ιστότοπο 
του ΔΕΔΔΗΕ. Προβαίνει επίσης στη δημοσιοποίηση προδιαγραφών για την κατασκευή των έργων σύνδεσης, και 
όλων των διαδικασιών, όπως προμήθεια κρισίμων υλικών, επίβλεψη, παραλαβή των έργων καθώς και άλλες 
λεπτομέρειες σχετικά με τους ελέγχους πριν την παραλαβή των έργων σύνδεσης. Επίσης, μεριμνά για την 
κατάλληλη διαμόρφωση του περιεχομένου της επιστολής των όρων σύνδεσης παρέχοντας πληροφορίες για τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης των έργων σύνδεσης από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. 
Τα παραπάνω θα υλοποιηθούν εντός 4 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ. 
 
Τρόπος ελέγχου 
Διαπιστώνεται ότι έχουν αναρτηθεί τα παραπάνω στοιχεία εντός των ανωτέρω προθεσμιών. 
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3.4  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Συμβάσεις με παραγωγούς ΑΠΕ για τη σύνδεση με το Δίκτυο  
 
 
Αναλυτική περιγραφή: 
Η παραπάνω δραστηριότητα περιλαμβάνει τον καθορισμό των εγγράφων που απαιτείται να προσκομιστούν για τη 
σύναψη των συμβάσεων σύνδεσης με το Δίκτυο, τις αρμόδιες Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ για την υπογραφή τους, 
καθώς και τον καθορισμό του τύπου και περιεχομένου των υπόψη Συμβάσεων, σε συμμόρφωση με την 
υφιστάμενη νομοθεσία (σήμερα ν.3468/2006 όπως ισχύει μετά το ν.3851/2010, ΚΥΑ Ειδ. Προγράμματος ΦΕΚ 
1079Β/4.06.2009, όπως συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 1557Β/22.09.2010). 
Οι υπόψη συμβάσεις υπογράφονται για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, ανάλογα με την κατηγορία του σταθμού, στην 
αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ, δηλ. σε Περιοχή Διανομής για Φ/Β σταθμούς ισχύος έως 100 kW, σε Περιφέρειες 
Διανομής για Φ/Β σταθμούς από 100 kW μέχρι 1.000 kW και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου για τους λοιπούς 
σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ (με άδεια παραγωγής είτε απαλλασσόμενους από τη λήψη άδειας παραγωγής). 
Για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά οι συμβάσεις που αφορούν Φ/Β σταθμούς ισχύος έως 100 kW υπογράφονται 
στην αρμόδια Περιοχή Διανομής, ενώ για τους λοιπούς σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ υπογράφονται στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Νησιών. 
Οι πιο πάνω αρμόδιες Μονάδες ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων, τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα του παραγωγού και την τήρηση των υποχρεώσεων των παραγωγών (προθεσμία ισχύος 
δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης, πληρωμή κόστους των έργων σύνδεσης κλπ).  
Οι υφιστάμενοι τύποι συμβάσεων είναι, ανάλογα με την περίπτωση οι παρακάτω: 
- Σύμβαση για τα Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος 
- Σύμβαση για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο Χ.Τ. χωρίς εγγυοδοσία 
- Σύμβαση για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο Χ.Τ. με εγγυοδοσία 
- Σύμβαση για σύνδεση Φ/Β σταθμών στο Δίκτυο Χ.Τ. χωρίς έγκριση πολεοδομίας 
- Σύμβαση για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο Χ.Τ. με κατασκευή της επέκτασης δικτύου από τον παραγωγό 
- Σύμβαση για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο Μ.Τ. χωρίς εγγυοδοσία 
- Σύμβαση για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο Μ.Τ. με εγγυοδοσία 
- Σύμβαση για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο Μ.Τ. με κατασκευή της επέκτασης δικτύου από τον παραγωγό 
- Σύμβαση για σύνδεση σταθμών στο Δίκτυο Υ.Τ. (αφορά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά Κρήτη και Ρόδο). 
Το περιεχόμενο των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο έχει εγκριθεί με Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ και θα 
εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται μέχρι την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. Οι Συμβάσεις Σύνδεσης 
περιλαμβάνουν το σύνολο τόσο των όρων και προϋποθέσεων κατασκευής των έργων σύνδεσης, όπως κόστος των 
έργων σύνδεσης (κατ΄ αποκοπή ή με απολογισμό), χρονικές δεσμεύσεις του διαχειριστή για την υλοποίηση των 
έργων σύνδεσης, επισήμανση εάν το έργο σύνδεσης εκτελεστεί από τον παραγωγό, όσο και των όρων της εν 
συνεχεία παράλληλης λειτουργίας των σταθμών με το Δίκτυο. 
Οι Συμβάσεις Σύνδεσης υπογράφονται εντός των χρονικών ορίων που καθορίζονται από το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Ισότιμη αντιμετώπιση των παραγωγών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ. Διαφανής πληροφόρηση των παραγωγών για τις σχετικές 
διαδικασίες για τη σύναψη των Συμβάσεων Σύνδεσης.  
Διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών των αιτούντων. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  3.4.1 :  
Διασφάλιση της διαφάνειας σχετικά με την πληροφόρηση των Παραγωγών σε ότι αφορά στα απαιτούμενα 
έγγραφα για την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο και της ισότιμης αντιμετώπισής τους 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες:  
Η ΔΔΔ μεριμνά εντός 6 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, για την ανάρτηση στον 
ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ των εγγράφων που απαιτούνται να προσκομισθούν για την υπογραφή των Συμβάσεων 
Σύνδεσης με το Δίκτυο καθώς και των διαφόρων τύπων Συμβάσεων Σύνδεσης, ανάλογα με την κατηγορία του 
παραγωγού, την τάση σύνδεσης, τυχόν ειδικές περιπτώσεις κλπ. 
Αντίστοιχα η ΔΔΝ μεριμνά για την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ των αντίστοιχων στοιχείων που αφορούν 
στα ΜΔΝ.  
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Επίσης οι ΔΔΔ και ΔΔΝ έχουν την ευθύνη επικαιροποίησης του τύπου των Συμβάσεων έτσι ώστε αυτές να είναι 
σύμφωνες με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (π.χ. μετά την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου). 
Η ΔΔΔ και η ΔΔΝ έχουν επιπλέον την ευθύνη, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις Περιοχές, να ενημερώνουν 
τους σχετικούς πίνακες των παραγωγών ΑΠΕ που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ με την 
ημερομηνία υπογραφής των Συμβάσεων Σύνδεσης.  
 
Τρόπος Ελέγχου:  
Διαπιστώνεται η ανάρτηση των παραπάνω στο διαδίκτυο.  
Επίσης ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 στις Υπηρεσιακές Μονάδες που υπογράφονται οι Συμβάσεις, η 
αντιστοίχιση των στοιχείων που αναρτώνται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ με τα υποβληθέντα. 
 
 
 
ΜΕΤΡΟ  3.4.2:  
Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των παραγωγών σε ότι αφορά τις Συμβάσεις Σύνδεσης, ως προς 
τους συμβατικούς χρόνους.  
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ μεριμνά εντός 3 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης για την επέκταση της 
μηχανογραφικής εφαρμογής διαχείρισης των αιτημάτων ΑΠΕ, ώστε να περιλαμβάνει τη δυνατότητα 
παρακολούθησης των συμβατικών χρόνων κατασκευής των έργων σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τους χρονικούς 
περιορισμούς που θέτει το νομικό πλαίσιο. 
Η ΔΔΔ, η ΔΔΝ, οι Περιφέρειες και οι Περιοχές, κατά το βαθμό ευθύνης τους, σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες, 
είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση και τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τις 
Συμβάσεις Σύνδεσης.  
 
 
Τρόπος Ελέγχου:  
Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 εάν τηρούνται στην πράξη οι παραπάνω δεσμεύσεις  
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3.5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαδικασία ηλέκτρισης των σταθμών ΑΠΕ και θέματα εκμετάλλευσής 

τους. 
 
 
Αναλυτική περιγραφή: 
Η παραπάνω Δραστηριότητα περιλαμβάνει είτε την ενεργοποίηση της σύνδεσης στις περιπτώσεις έργων που δεν 
απαιτείται άδεια λειτουργίας, είτε την προσωρινή σύνδεση του σταθμού στο Δίκτυο στις περιπτώσεις που απαιτείται 
άδεια λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, καθώς και την αυτοψία και έλεγχο των εγκαταστάσεων για την οριστική σύνδεση βάσει του 
ν.3468/2006 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) καθώς και της Υπουργικής Απόφασης με Αρ. Πρωτ. 13310 που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1153/10.07.2007, καθώς και του ν. 4093/12. 
Ειδικότερα μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων του σταθμού, ο παραγωγός υποβάλλει στο ΔΕΔΔΗΕ με 
τον οποίο σύναψε τη σύμβαση σύνδεσης, είτε αίτημα ενεργοποίησης της σύνδεσης στις περιπτώσεις που δεν 
απαιτείται άδεια λειτουργίας, είτε αίτημα για προσωρινή σύνδεση του σταθμού στο Δίκτυο στις περιπτώσεις που 
απαιτείται άδεια λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες δοκιμές για τη θέση σε λειτουργία 
των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα χρονικά περιθώρια που καθορίζονται από το 
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Στην μεν πρώτη περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ ενεργοποιεί τη σύνδεση αμέσως μετά την διενέργεια σχετικών δοκιμών και 
ελέγχων. 
Στη δεύτερη περίπτωση ο ΔΕΔΔΗΕ και ο παραγωγός ακολουθούν την διαδικασία που περιγράφεται με ακρίβεια 
στην ως άνω Απόφαση μέχρις του σταδίου του τελικού ελέγχου. 
Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου, και εφόσον επιτευχθεί, από το χρονικό αυτό σημείο και έπειτα, λειτουργία του 
σταθμού και των έργων σύνδεσής του επί 15 συνεχείς ημέρες χωρίς προβλήματα, ο ΔΕΔΔΗΕ χορηγεί βεβαίωση 
στον παραγωγό με την οποία πιστοποιείται ότι έχει περατωθεί επιτυχώς η φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του 
σταθμού και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές του σχετικού δικτύου σύνδεσης του σταθμού και των λοιπών 
αναγκαίων εγκαταστάσεων του παραγωγού για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, με τήρηση των ελάχιστων 
προδιαγραφών που προβλέπονται στους Κώδικες Διαχείρισης του Δικτύου ή και των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών. 
Στη συνέχεια και εφόσον ο σταθμός έχει ενταχθεί επιτυχώς στο δίκτυο ακολουθούνται οι ακόλουθες κυκλικές 
δραστηριότητες κατ΄ αντιστοιχία των δραστηριοτήτων που αφορούν καταναλωτές: 
Καταμέτρηση : Η καταμέτρηση στους παραγωγούς ΧΤ γίνεται τετραμηνιαία με μετάβαση του καταμετρητή 
επιτόπου στο έργο. Η καταμέτρηση στους παραγωγούς ΜΤ γίνεται μηνιαία με μέσω κατάλληλης εγκατάστασης 
τηλεμέτρησης. 
Συντήρηση : Σε περίπτωση προγραμματισμένης συντήρησης (Δικτύου, μετρητικής διάταξης, κλπ) εάν απαιτείται 
διακοπή της τροφοδότησης του σταθμού, η Περιοχή ειδοποιεί εγκαίρως τον υπεύθυνο λειτουργίας του σταθμού για 
να πραγματοποιήσει τις ενέργειες που απαιτούνται. 
Βλάβες : Σε περίπτωση βλάβης στο Δίκτυο, όπου προκύπτει διακοπή της τροφοδότησης, ο σταθμός τίθεται 
αυτόματα εκτός τάσης. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο σταθμός τίθεται αυτόματα σε λειτουργία. Σε 
περίπτωση βλάβης στο Δίκτυο, όπου δεν προκύπτει διακοπή της τροφοδότησης, η Περιοχή ειδοποιεί εγκαίρως τον 
υπεύθυνο λειτουργίας του σταθμού ότι θα προχωρήσει σε διακοπή της τροφοδότησης για την αποκατάσταση της 
βλάβης. 
Δυσλειτουργίες : Σε περίπτωση που η Περιοχή διαπιστώσει κάποια δυσλειτουργία στο Δίκτυο (ανύψωση τάσης 
εκτός ορίων, αρμονικές στο Δίκτυο, κλπ), οφείλει άμεσα σε συνεργασία και με την Περιφέρεια, να εντοπίσει το αίτιο 
και να αποκαταστήσει τη δυσλειτουργία, εάν είναι υπαιτιότητάς της, ή να ειδοποιήσει τον παραγωγό να λάβει 
κατάλληλα μέτρα για την αποκατάστασή της, εάν είναι υπαιτιότητας του παραγωγού. Σε περίπτωση που ο 
παραγωγός διαμαρτυρηθεί για δυσλειτουργία του δικτύου, η Περιοχή σε συνεργασία και με την Περιφέρεια, οφείλει 
να επιβεβαιώσει τη δυσλειτουργία, να εντοπίσει το αίτιο και να πράξει κατάλληλα σύμφωνα με τα προηγούμενα. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Ισότιμη αντιμετώπιση των παραγωγών για τη σύνδεση των σταθμών στο Δίκτυο. Διαφανής πληροφόρηση των 
παραγωγών με τα σχετικά έντυπα και τις σχετικές διαδικασίες ηλέκτρισης των σταθμών τους. Διασφάλιση ότι είναι 
γνωστές και τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται. 
Ισότιμη αντιμετώπιση των παραγωγών κατά τη λειτουργία των σταθμών τους στο Δίκτυο. Διαφανής πληροφόρηση 
των παραγωγών σχετικά με την διαδικασία λειτουργίας του Δικτύου. Διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών 
των παραγωγών. 
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ΜΕΤΡΑ 
 
 
ΜΕΤΡΟ  3.5.1 :  
Διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των παραγωγών για τη σύνδεση των σταθμών στο Δίκτυο 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Οι Περιφέρειες και οι Περιοχές είναι υπεύθυνες για την τήρηση των διαδικασιών και προθεσμιών όπως 
αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, από την αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης ή τη δήλωση 
ετοιμότητας του παραγωγού μέχρι την οριστική ηλέκτριση του σταθμού. 
Η ΔΔΔ, η ΔΔΝ και οι Περιφέρειες μεριμνούν, εντός 6 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης 
από τη ΡΑΕ και εξασφαλίζουν τη διαφανή πληροφόρηση μέσω του ιστοτόπου του ΔΕΔΔΗΕ με τα σχετικά έντυπα 
(φύλλο ελάχιστων επιβαλλόμενων προσωρινών προστασιών σύνδεσης στο Δίκτυο, πρωτόκολλο αυτοψίας, φύλλα 
δοκιμών και ελέγχων, φύλλα δεδομένων εγκατάστασης). 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Διαπιστώνεται η ανάρτηση στον ιστότοπο των παραπάνω στοιχείων. Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 ότι 
τηρούνται οι παραπάνω προθεσμίες και διαδικασίες από την αίτηση ενεργοποίησης της σύνδεσης ή τη δήλωση 
ετοιμότητας του παραγωγού μέχρι την οριστική ηλέκτριση του σταθμού. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  3.5.2. :  
Διασφάλιση της ισότιμης τήρησης των ελαχίστων προδιαγραφών για τη διαδικασία σύνδεσης, 
παραλαβής, και λειτουργίας των σταθμών. 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ και η ΔΔΝ εκδίδουν σχετικές οδηγίες εντός 12 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης 
σχετικά με τα θέματα σύνδεσης, παραλαβής και παράλληλης με το Δίκτυο λειτουργίας των σταθμών. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Διαπιστώνεται η έκδοση της παραπάνω οδηγίας. Ελέγχεται ότι τηρούνται τα παραπάνω σύμφωνα με το Μέτρο 
6.1.2. 
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3.6  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Σύναψη των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους 
παραγωγούς ΑΠΕ που συνδέονται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών (ΜΔΝ). 

 
 
Αναλυτική περιγραφή: 
Η παραπάνω δραστηριότητα περιλαμβάνει τον καθορισμό των εγγράφων που απαιτούνται από τους παραγωγούς 
που συνδέονται με το Δίκτυο Διανομής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, για τη σύναψη των Συμβάσεων 
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 129, §1, εδ. ‘η του ν.4001/2001. 
Επίσης περιλαμβάνει και τις εσωτερικές διαδικασίες εντός του ΔΕΔΔΗΕ, για την έγκριση, τον έλεγχο και την τελική 
υπογραφή τους. 
Ο τύπος και το περιεχόμενο των Συμβάσεων Πώλησης, σχετικά με τους σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, έχει καθοριστεί 
με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Α.Υ/Φ1/οικ.17149/2010 (ΦΕΚ 1497Β/06.09.2010). 
Οι Συμβάσεις Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και για όλες τις κατηγορίες σταθμών παραγωγής, επειδή αφορούν 
στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, υπογράφονται με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Νησιών. 
Η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία (ΔΔΝ) ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων, τα 
νομιμοποιητικά έγγραφα των παραγωγών και στη συνέχεια συντάσσει τις συμβάσεις πώλησης και προωθεί τη 
σχετική διαδικασία για την υπογραφή τους. 
Οι υφιστάμενοι τύποι Συμβάσεων Πώλησης είναι: 

 Σύμβαση Πώλησης για σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, πλην Φ/Β συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος. 

 Σύμβαση Πώλησης για αιολικούς σταθμούς, η οποία περιλαμβάνει Παράρτημα που αφορά στη λειτουργία 
και στη διαχείριση των υπόψη σταθμών από τα τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, με καθορισμό των 
Συμβατικών Ανηγμένων Ωρών Λειτουργίας (ΣΑΩΛ). Οι ΣΑΩΛ για κάθε νησιωτικό σύστημα υπολογίζονται 
μετά από σχετική μελέτη της ΔΔΝ. 

Σημειώνεται ότι για τα Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος σε στέγες κτιρίων κλπ, υπογράφεται Σύμβαση 
Συμψηφισμού με Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΥΑ Ειδικού Προγράμματος ΦΕΚ 1079Β/4.06.2009, όπως 
συμπληρώθηκε με το ΦΕΚ 1557Β/22.09.2010) και κατά συνέπεια δεν αφορά στο ΔΕΔΔΗΕ. 
Ειδικότερα για τους Φ/Β σταθμούς, η τιμή με την οποία τιμολογούνται εξαρτάται από την ημερομηνία υπογραφής 
της Σύμβασης Πώλησης, καθώς και από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Φ/Β σταθμού. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Διαφανής πληροφόρηση των Παραγωγών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ για τα απαιτούμενα  έγγραφα για τη σύναψη των 
Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. Διαφάνεια πληροφοριών σχετικά με την προτεραιότητα υποβολής 
των αιτημάτων για τη σύναψη Συμβάσεων Πώλησης και περαιτέρω εξέλιξης της σχετικής διαδικασίας υπογραφής. 
Διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών των αιτούντων. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 

 
ΜΕΤΡΟ  3.6.1 : 
Διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης πληροφόρησης των Παραγωγών σε ότι αφορά στα 
απαιτούμενα έγγραφα για την υπογραφή των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΝ μεριμνά για την ανάρτηση, εντός 4 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, στον 
ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ των εγγράφων που απαιτείται να προσκομίζονται από τους παραγωγούς για την υπογραφή 
των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Επίσης η ΔΔΝ έχει την υποχρέωση και την ευθύνη επικαιροποίησης των υπόψη στοιχείων, όταν επέρχονται 
μεταβολές στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Η τήρηση των ανωτέρω διαπιστώνεται από τις αντίστοιχες δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο. 
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ΜΕΤΡΟ  3.6.2 :  
Διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης των Παραγωγών σε ότι αφορά τη σειρά 
προτεραιότητας υποβολής αιτήματος για υπογραφή Σύμβασης Πώλησης. 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΝ διατηρεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο όπου καταχωρούνται και τα σχετικά αιτήματα για υπογραφή Σύμβασης 
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με βάση την ημέρα υποβολής τους, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας των 
φακέλων, με τήρηση της σειράς προτεραιότητας. 
Εάν ο φάκελος είναι ελλιπής, ενημερώνεται εγγράφως ο παραγωγός για τις ελλείψεις και το αίτημα λαμβάνει αριθμό 
πρωτοκόλλου κατόπιν υποβολής και του τελευταίου εγγράφου που καθιστά τον φάκελο πλήρη (ν.4001/2011 άρθρο 
186 παρ. 1). 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 η τήρηση της σειράς προτεραιότητας ως και η αντιστοίχιση των στοιχείων 
που αναρτώνται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ με τα υποβληθέντα. 
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3.7  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Παρακολούθηση των μεταβολών κατά τον κύκλο ζωής του σταθμού 
παραγωγής ΑΠΕ (μετά τη θέση σε λειτουργία του). 

 
 
Αναλυτική περιγραφή: 
Η παραπάνω δραστηριότητα περιλαμβάνει τον καθορισμό της διαδικασίας και των εγγράφων που απαιτούνται από 
τους παραγωγούς, σε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στα στοιχεία των σταθμών τους ή των φορέων 
εκμετάλλευσης αυτών. 
Οι περιπτώσεις μεταβολών είναι: 

 Τροποποίηση τεχνικών στοιχείων που αφορούν στον εξοπλισμό του σταθμού παραγωγής ή στον τρόπο 
λειτουργίας του. Σε περίπτωση επαύξησης ισχύος του σταθμού αυτή αντιμετωπίζεται ως νέο αίτημα (βλέπε 
Δραστηριότητα 3.1.) 

 Τροποποίηση στοιχείων του φορέα εκμετάλλευσης του σταθμού, όπως αλλαγή καταστατικού της εταιρείας, 
μεταβολή μετοχικής σύνθεσης, επωνυμίας κλπ. 

 Μεταβίβαση του σταθμού παραγωγής σε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. 
Στις περιπτώσεις που ο σταθμός παραγωγής διαθέτει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πρέπει κατ’ αρχήν 
να εκδοθεί από τη ΡΑΕ η σχετική τροποποίηση της άδειας παραγωγής ή η βεβαίωση μεταβολής των στοιχείων της 
άδειας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ 2373/Β/25.10.2011). 
Στη συνέχεια υποβάλλονται, από τον Παραγωγό, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ με την οποία έχει 
υπογραφεί η Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο, τα απαιτούμενα από το νόμο έγγραφα, προκειμένου να καθοριστεί 
εάν απαιτείται τροποποίηση της υπογραφείσας Σύμβασης Σύνδεσης.  
Μετά την υπογραφή κατά τα άνω της τροποποίησης της πιο πάνω Σύμβασης, ο παραγωγός υποβάλλει τα ως άνω 
υποδειχθέντα και απαιτούμενα από το νόμο έγγραφα, είτε στο ΛΑΓΗΕ (για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα) είτε στη 
ΔΔΝ του ΔΕΔΔΗΕ (για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά) προκειμένου να καθοριστεί εάν απαιτείται τροποποίηση της 
υπογραφείσας Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Στη συνέχεια απευθύνεται στην αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, για την 
τροποποίηση της άδειας λειτουργίας.  
Εφόσον ο σταθμός παραγωγής απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, πρέπει να ενημερώσει τις πιο πάνω αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ για την επελθούσα μεταβολή 
(ν.3851/2010 άρθρο 15 παρ. 2) προκειμένου να καθοριστεί εάν απαιτείται τροποποίηση της υπογραφείσας 
Σύμβασης Σύνδεσης.  
Στη συνέχεια ενημερώνει ανάλογα το ΛΑΓΗΕ (για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα) ή τη ΔΔΝ του ΔΕΔΔΗΕ (για τα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά) προκειμένου να καθοριστεί εάν απαιτείται τροποποίηση της υπογραφείσας Σύμβασης 
Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Διαφανής πληροφόρηση των παραγωγών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ για τα απαιτούμενα από το νόμο έγγραφα στις 
περιπτώσεις μεταβολών στα στοιχεία των σταθμών τους και ενημέρωση τους για την ενδεχόμενη τροποποίηση των 
Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο και Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.  
Διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών των αιτούντων. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  3.7.1 :  
Διασφάλιση της διαφάνειας και της ισότιμης πληροφόρησης των παραγωγών σε ότι αφορά στα 
απαιτούμενα έγγραφα για την έγκριση της μεταβολής των στοιχείων του σταθμού τους 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ μεριμνά για την ανάρτηση στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ εντός 4 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης, των εγγράφων που απαιτείται να προσκομίζουν οι παραγωγοί στις περιπτώσεις μεταβολών που 
επέρχονται στα στοιχεία των σταθμών τους και για την υπογραφή, εφόσον απαιτείται, τροποποίησης της 
υπογραφείσας Σύμβασης Σύνδεσης με το Δίκτυο.  
Αντίστοιχα η ΔΔΝ μεριμνά για την ανάρτηση των αντίστοιχων στοιχείων που αφορούν στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή, εφόσον απαιτείται, τροποποίησης της 
Σύμβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Επίσης οι ΔΔΔ και ΔΔΝ έχουν αντίστοιχα κατά τα ανωτέρω την ευθύνη επικαιροποίησης των υπόψη στοιχείων, 
όταν επέρχονται μεταβολές στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.   
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Τρόπος Ελέγχου: 
Διαπιστώνεται η ανάρτηση των παραπάνω στοιχείων στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ  
Επίσης, ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 στις Υπηρεσίες που υπογράφονται οι Συμβάσεις Σύνδεσης και 
Πώλησης η αντιστοίχιση των στοιχείων που αναρτώνται στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ με τα υποβληθέντα. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  3.7.2 :   
Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας στοιχείων των παραγωγών 
 
Για την διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των παραγωγών τηρούνται τα αναφερόμενα στα Μέτρα 
της Δραστηριότητας 1.6. 
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    4.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
 
 

4.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Διαχείριση των μεταβολών εκπροσώπησης πελατών προμηθευτών 
Δικτύου 

Αναλυτική Περιγραφή: 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η δυνατότητα όλων των πελατών ΜΤ ή ΧΤ να αλλάζουν ελεύθερα 
προμηθευτή ΗΕ. Για το λόγο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ δέχεται, από τους προμηθευτές και με τη βοήθεια της διαδικτυακής 
εφαρμογής ΘΑΛΗΣ, δηλώσεις αλλαγής εκπροσώπησης. Στα πλαίσια αυτά γίνεται: 
• Η υποβολή και πιστοποίηση από το ΔΕΔΔΗΕ των δηλώσεων. 

 Ο έλεγχος συμβατότητας των δηλούμενων ενδείξεων των μετρητών 

 Η ενημέρωση νέου και παλαιού Προμηθευτή  
• Η εισαγωγή στοιχείων στο μηχανογραφικό σύστημα ΕΡΜΗΣ. 
• Η ολοκλήρωση της μεταβολής εκπροσώπησης και η ενημέρωση των προμηθευτών. 
• Η παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων αλλαγής εκπροσώπησης και ο έλεγχος των εκκρεμών 

δηλώσεων.  
• Η ενημέρωση του πίνακα αντιστοίχισης πελατών-προμηθευτών. 
Στην περίπτωση της υποβολής δήλωσης μονομερούς παύσης εκπροσώπησης από τον προμηθευτή, ο ΔΕΔΔΗΕ 
εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών 
Δικτύου. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Όλοι οι προμηθευτές έχουν αποκλειστική πρόσβαση στο μητρώο των πελατών τους με ισοδύναμο τρόπο.  
Επίσης οι προμηθευτές έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτημάτων εκπροσώπησης και 
στον έλεγχο των εκκρεμών δηλώσεων.  
Ο κάθε προμηθευτής έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στο μητρώο των δικών του πελατών αποκλειόμενης 
της περίπτωσης πρόσβασης σε στοιχεία πελατών άλλων προμηθευτών. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  4.1.1 :  
Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των Προμηθευτών στη διαδικτυακή εφαρμογή ΘΑΛΗΣ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ, ως διαχειριστής της εφαρμογής ΘΑΛΗΣ, χορηγεί στους προμηθευτές, κατόπιν αιτήματός τους, κωδικούς 
ονομασίας χρήστη (username) και αρχικούς κωδικούς πρόσβασης (password) για τον αριθμό χρηστών που 
επιθυμεί κάθε προμηθευτής. Κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής του απεριόριστα μέσα από 
την εφαρμογή, έτσι ώστε ο κωδικός του να είναι γνωστός αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο. Κατά την καταχώρηση 
των νέων κωδικών χρηστών στην εφαρμογή ΘΑΛΗΣ από το διαχειριστή της εφαρμογής (ΔΔΔ), ο κάθε χρήστης 
συνδέεται με τον αντίστοιχο προμηθευτή, εις τρόπον ώστε η εφαρμογή να περιορίζει την πρόσβαση του χρήστη 
στα στοιχεία που συνδέονται με τον συγκεκριμένο προμηθευτή και μόνο. 
 
Τρόπος ελέγχου: 
Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.1 η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας  
 
 
ΜΕΤΡΟ  4.1.2  
Διασφάλιση της διαφάνειας της αντιστοίχισης Πελατών – Προμηθευτών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ μέσω της εφαρμογής «ΘΑΛΗΣ», που έχει δημιουργήσει και υποστηρίζει λειτουργικά το ΚΠΤ, ενημερώνει 
καθημερινά τον «Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών & Προμηθευτών» με τις μεταβολές εκπροσώπησης που έχουν 
συντελεστεί προκειμένου να υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος ελέγχου της αντιστοίχισης. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 ότι τηρούνται τα παραπάνω. 
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ΜΕΤΡΟ  4.1.3 : 
Διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των προμηθευτών στα στοιχεία των πελατών τους που διατηρεί ο 
ΔΕΔΔΗΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Σήμερα μόνο ο Δεσπόζων Προμηθευτής έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των πελατών του, μέσω του 
συστήματος «ΕΡΜΗΣ».  
Οι λοιποί προμηθευτές ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση με διακίνηση σχετικών αρχείων. 
Η ΔΔΔ σε συνεργασία με το κλιμάκιο Πληροφορικής μεριμνά ώστε, σύμφωνα με το Μέτρο 1.6.3 της 
δραστηριότητας 1.6 που αφορά το διαχωρισμό των πληροφοριακών συστημάτων ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ, να 
διαχωριστεί πλήρως το σύστημα ΕΡΜΗΣ και συνεπώς όλοι οι προμηθευτές να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα 
στοιχεία των πελατών τους. 
 
Τρόπος ελέγχου 
Ελέγχεται, σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2, ότι έγινε ο παραπάνω διαχωρισμός όπως προβλέπεται στο Μέτρο 1.6.3 και 
ότι παρέχεται ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους προμηθευτές.  
 
 
ΜΕΤΡΟ  4.1.4 :  
Διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των πελατών ως προς την αλλαγή εκπροσώπησης πελατών 
προμηθευτών Δικτύου 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ μεριμνά για την έκδοση εντός 3 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, οδηγίας 
σχετικής με το παραπάνω θέμα, όπου θα προβλέπεται η διαδικασία που πρέπει να τηρείται, οι αρμοδιότητες και η 
διαδικασία ελέγχου, ώστε να διασφαλιστούν τα παραπάνω. Στόχος είναι η πιστή τήρηση, για όλους τους 
προμηθευτές, των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας. 
 
Τρόπος Ελέγχου : 
Ελέγχεται ότι έχει εκδοθεί η παραπάνω Οδηγία εντός του προβλεπόμενου χρόνου και ότι αυτή τηρείται. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  4.1.5 : 
Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών  
 
 
Οι σχετικές πληροφορίες (σύστημα ΕΡΜΗΣ, σύστημα ΘΑΛΗΣ, σύστημα διακίνησης πληροφοριών κλπ) είναι 
εμπιστευτικές και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα Μέτρα των Δραστηριοτήτων 1.6 και 1.7  
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4.2  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Διαχείριση των δεδομένων μετρήσεων πελατών 
 
Αναλυτική Περιγραφή: 
Στα πλαίσια της διαχείρισης των δεδομένων μετρήσεων πελατών ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο 
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, είναι υποχρεωμένος για τα ακόλουθα: 
• Συλλογή των μετρήσεων με επιτόπια ανάγνωση των μετρητών ή μέσω τηλεμέτρησης.  
• Αποστολή των μετρήσεων σε κάθε προμηθευτή. 
• Ενημέρωση της βάσης δεδομένων μετρήσεων. 
• Επίλυση των προβλημάτων καταμέτρησης όπως, ενδεικτικά, η μη λήψη ένδειξης στον προγραμματισμένο 

χρόνο, οι εσφαλμένες ενδείξεις κα.  
• Αποστολή πλήρων ιστορικών στοιχείων της κατανάλωσης ενέργειας Πελατών που συνδέονται στο Δίκτυο, 

κατόπιν αίτησης του Προμηθευτή τους ή άλλου Προμηθευτή εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση του 
Πελάτη (ως τέτοια νοείται και η υποβολή Δήλωσης Εκπροσώπησης του Πελάτη) 

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να καθορίζει με σαφή και διαφανή τρόπο την αντιστοίχιση πελατών – προμηθευτών και 
αντίστοιχα να αποστέλλει (εβδομαδιαίως) όλες τις καταμετρήσεις στον αρμόδιο προμηθευτή. 
Όλοι οι προμηθευτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στις μετρήσεις των πελατών τους με ισότιμο τρόπο. 
Ο κάθε προμηθευτής πρέπει να έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στις μετρήσεις των δικών του πελατών 
αποκλειόμενης της δυνατότητας να έχει πρόσβαση σε στοιχεία πελατών άλλων προμηθευτών. 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  4.2.1 : 
Διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των προμηθευτών ως προς τον τρόπο πρόσβασής τους στα 
στοιχεία μετρήσεων των πελατών τους και αποκλειστικά σε αυτά 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Βάσει των στοιχείων του «Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών & Προμηθευτών», κάθε καταμέτρηση που καταχωρείται 
στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΜΗΣ συνδέεται με τον κωδικό του προμηθευτή που εκπροσωπεί τον μετρητή. Ο 
κωδικός του προμηθευτή είναι το κλειδί που αποκλείει την πρόσβαση χρηστών άλλων προμηθευτών στα στοιχεία 
των πελατών του συγκεκριμένου προμηθευτή. 
Σήμερα μόνο ο Δεσπόζων Προμηθευτής έχει άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των πελατών του, μέσω του 
συστήματος «ΕΡΜΗΣ».  
Οι λοιποί προμηθευτές ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση με διακίνηση σχετικών αρχείων. 
Η ΔΔΔ σε συνεργασία με το κλιμάκιο Πληροφορικής μεριμνά ώστε, σύμφωνα με το Μέτρο 1.6.3 της 
δραστηριότητας 1.6 που αφορά τον διαχωρισμό των πληροφοριακών συστημάτων ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ, να 
διαχωριστεί πλήρως το σύστημα ΕΡΜΗΣ και συνεπώς όλοι οι προμηθευτές να έχουν ισότιμη πρόσβαση στα 
στοιχεία των πελατών τους. 
 
Τρόπος ελέγχου 
Ελέγχεται, σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, ότι έγινε ο παραπάνω διαχωρισμός όπως προβλέπεται στο μέτρο 1.6.3 και 
ότι παρέχεται ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους προμηθευτές  
 
ΜΕΤΡΟ  4.2.2 : 
Διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των προμηθευτών ως προς τη γνωστοποίηση σε αυτούς των 
στοιχείων μετρήσεων των πελατών τους και αποκλειστικά αυτών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ μεριμνά όπως, εντός 3 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, 
εξασφαλιστεί η γνωστοποίηση των στοιχείων των μετρήσεων σε όλους τους προμηθευτές, σε ημερήσια βάση, ώστε 
να διασφαλίζεται η ισότιμη αντιμετώπισή τους. 
Σε περίπτωση αιτήματος γνωστοποίησης ιστορικών στοιχείων της κατανάλωσης ενέργειας Πελάτη από τρίτο 
Προμηθευτή πέραν του τρέχοντος ή αυτού που έχει υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης του Πελάτη, ελέγχεται ότι 
το αίτημα συνοδεύεται από γραπτή εξουσιοδότηση του Πελάτη. 
 
Τρόπος ελέγχου 
Ελέγχεται, σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.1, ότι τηρείται η παραπάνω διαδικασία. 
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ΜΕΤΡΟ  4.2.3 : 
Διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών 
 
Οι σχετικές πληροφορίες (σύστημα ΕΡΜΗΣ, Σύστημα ΘΑΛΗΣ, Σύστημα διακίνησης πληροφοριών κλπ) είναι 
εμπιστευτικές και θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τα μέτρα των δραστηριοτήτων 1.6 και 1.7  
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4.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση της καταλογιζόμενης ανά προμηθευτή ενέργειας για τους Μη 
Ωριαίους Μετρητές Φορτίου. Διαχείριση χρεώσεων πελατών. Περιοδική 
εκκαθάριση προμηθευτών Δικτύου 

 
 
Αναλυτική Περιγραφή: 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σχετικά με την υποστήριξη της λειτουργίας της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης 
Προμηθευτών Δικτύου, είναι υποχρεωμένος για τα ακόλουθα: 
 

1. Τον ανά μήνα υπολογισμό των εκ των προτέρων εκτιμώμενων ποσοστών εκπροσώπησης των Μετρητών 
Ορίων (Συστήματος-Δικτύου) για το σύνολο των εκπροσωπούμενων Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου από 
κάθε προμηθευτή (πλην του Δεσπόζοντος Προμηθευτή) και τη γνωστοποίηση των ποσοστών αυτών στους 
προμηθευτές και στο Διαχειριστή του Συστήματος. 

2. Τον ανά μήνα υπολογισμό των χρεώσεων πελατών που αναλογούν σε κάθε προμηθευτή για το σύνολο 
των πελατών που αυτός εκπροσωπεί, ήτοι των χρεώσεων χρήσης Συστήματος, των χρεώσεων για ΥΚΩ, 
των χρεώσεων για το ειδικό τέλος ΑΠΕ καθώς και των χρεώσεων χρήσης Δικτύου, με αναλυτικό 
υπολογισμό ανά πελάτη. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των υπολογισμών κοινοποιούνται στους 
προμηθευτές για έλεγχο και στη συνέχεια οι τρεις πρώτες εξ αυτών βεβαιώνονται στο Διαχειριστή του 
Συστήματος, ο οποίος και τις επιβάλλει στους προμηθευτές, ενώ οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου επιβάλλονται 
και τιμολογούνται από το ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Τον υπολογισμό, ανά ημερολογιακό εξάμηνο, της εκ των υστέρων καταλογιζόμενης βάσει καταμετρήσεων, 
ενέργειας ανά μήνα και ανά ώρα της εκκαθαριζόμενης περιόδου για κάθε προμηθευτή για τους Μη 
Ωριαίους Μετρητές Φορτίου που αυτός εκπροσωπούσε κάθε μήνα καθώς και τον επανυπολογισμό των 
αντιστοίχων ωριαίων χρεώσεων (Σημ.: Μετά την «ημέρα ενιαίων υπολογισμών» αντίστοιχος υπολογισμός 
θα γίνεται για όλους ανεξαιρέτως τους προμηθευτές). Με βάση τα ανωτέρω ο ΔΕΔΔΗΕ συγκεντρώνει τα 
ακόλουθα δεδομένα για το εκκαθαριζόμενο εξάμηνο: 

 Στοιχεία καταμετρήσεων κατανάλωσης ενέργειας πελατών με Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου, με 
διάκριση σε καταναλώσεις κανονικού τιμολογίου και μειωμένου (νυκτερινού) τιμολογίου, από το 
σύστημα ΕΡΜΗΣ 

 Στοιχεία ωριαίων καταναλώσεων ενέργειας όλων των πελατών με ωριαίους μετρητές φορτίου στο 
διασυνδεδεμένο δίκτυο από το κέντρο τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ 

 Στοιχεία ωριαίων εγχύσεων ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής από τον ΑΔΜΗΕ 

 Στοιχεία της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων από τον ΑΔΜΗΕ 
και προβαίνει στους υπολογισμούς που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και 
Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. Στη συνέχεια κοινοποιεί για έλεγχο αφενός μεν τα 
αναλυτικά αποτελέσματα των υπολογισμών σε κάθε προμηθευτή για τους πελάτες που αυτός 
εκπροσώπησε στην εκκαθαριζόμενη περίοδο και αφετέρου τα συνοπτικά αποτελέσματα στο Διαχειριστή 
του Συστήματος. 

4. Την ανά εξάμηνο εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης Συστήματος, ΥΚΩ και ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι 
χρεώσεις αυτές γίνονται μηνιαίως βάσει εκ των προτέρων υπολογιζόμενων καταναλώσεων για τους 
πελάτες με Μη Ωριαίους Μετρητές Φορτίου και βάσει καταμετρήσεων για τους πελάτες με Ωριαίους 
Μετρητές Φορτίου, όταν καταστούν διαθέσιμα τα στοιχεία του εκ των υστέρων καταλογισμού ενέργειας 
(βλ.§3) επαναϋπολογίζονται οι αντίστοιχες χρεώσεις με απολογιστικά δεδομένα και υπολογίζονται οι 
προκύπτουσες χρεοπιστώσεις των προμηθευτών.  

5. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή δεν τυγχάνει μέχρι σήμερα εφαρμογής στις χρεώσεις χρήσης Δικτύου 
διότι ο υπολογισμός τους γινόταν με απολογιστικά δεδομένα καταμετρημένων καταναλώσεων ενέργειας με 
βάση τα οποία ο ΔΕΔΔΗΕ τιμολογούσε τους προμηθευτές. Η ως άνω διαδικασία υπολογισμού των 
χρεώσεων χρήσης Δικτύου επανεξετάζεται επί του παρόντος προς την κατεύθυνση της τιμολόγησης όλων 
των πελατών ανά μήνα. 

  
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Απαιτείται διαφάνεια στις χρεώσεις, προκειμένου να μπορούν οι προμηθευτές να ελέγξουν και να επαληθεύσουν 
την ορθότητα των υπολογισμών και να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των προμηθευτών.  
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ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  4.3.1 : 
Εξασφάλιση διαφάνειας στις χρεώσεις  
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ αποστέλλει στους προμηθευτές, σύμφωνα με τις προβλέψεις του κείμενου Κανονιστικού Πλαισίου, τα 
αναλυτικά δεδομένα και αποτελέσματα των υπολογισμών προς έλεγχο και επαλήθευση. Σε περίπτωση που 
υποβληθεί ένσταση επί των υπολογισμών εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο ανά περίπτωση 
χρέωσης, εξετάζει ενδελεχώς την ένσταση και: 

• αν η ένσταση είναι βάσιμη προβαίνει σε επανάληψη των υπολογισμών και εκ νέου αποστολή των 
αποτελεσμάτων στον ενιστάμενο προμηθευτή 

• αν η ένσταση είναι αβάσιμη αναπτύσσει επαρκώς στον ενιστάμενο προμηθευτή την αιτιολογία απόρριψής 
της. 

Η ΔΔΔ δεν κοινοποιεί τα αποτελέσματα των υπολογισμών στον Διαχειριστή του Συστήματος και δεν τιμολογεί τις 
χρεώσεις χρήσης Δικτύου προτού παρέλθει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των υπολογιζομένων 
χρεώσεων. 
 
Τρόπος Ελέγχου: 
Ελέγχεται, σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  4.3.2 :  
Εξασφάλιση ισότιμης αντιμετώπισης όλων των προμηθευτών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες: 
Η ΔΔΔ πραγματοποιεί τους υπολογισμούς ταυτόχρονα για όλους τους προμηθευτές και κοινοποιεί τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών την ίδια ημέρα σε όλους τους προμηθευτές. Η ηλεκτρονική αλληλογραφία με την 
οποία αποστέλλοντα τα αποτελέσματα υπολογισμών χρεώσεων στους προμηθευτές κοινοποιείται για ενημέρωση 
και στη ΡΑΕ.  
 
Τρόπος ελέγχου 
Ελέγχεται, σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας. 
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4.4 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:  Διαχείριση Απενεργοποιήσεων – Επανενεργοποιήσεων Μετρητών Φορτίου λόγω 
χρέους 

Αναλυτική περιγραφή : 

Όπως προβλέπεται στο «Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλουν Εντολή Απενεργοποίησης 

Μετρητή Φορτίου (ΕΑΜΦ) στο Διαχειριστή του Δικτύου για να διακοπεί η τροφοδότηση Πελάτη τους, όταν το 

επιθυμούν μονομερώς, αποκλειστικά για λόγους παραβίασης από τον Πελάτη όρων της μεταξύ τους σύμβασης, 

αναφορικά με την ικανοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον «Κώδικα 

Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας σε Πελάτες» (Γνωμοδότηση ΡΑΕ υπ. Αριθ. 14/2013). Επιπλέον οι Προμηθευτές, 

εφόσον θεωρούν ότι αίρονται οι λόγοι για τους οποίους υπέβαλαν ΕΑΜΦ, οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά το 

Διαχειριστή του Δικτύου, με την υποβολή Εντολής Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου (ΕΕΜΦ), για να 

επανενεργοποιηθεί η τροφοδότηση του Πελάτη τους. 

Που επηρεάζει τα Κριτήρια – Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 

Η διαχείριση των ΕΑΜΦ και των ΕΕΜΦ από το ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο την ισότιμη αντιμετώπιση 

των Προμηθευτών και να αποτυπώνει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στις σχετικές ενέργειές του. 

 

ΜΕΤΡΑ 

 

 
 ΜΕΤΡΟ  4.4.1 :  

 Διασφάλιση αντικειμενικότητας και διαφάνειας στη διαχείριση των Απενεργοποιήσεων –

Επανενεργοποιήσεων Μετρητών Φορτίου, λόγω χρέους 

 

Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 

Η ΔΔΔ, σε συνεργασία με τη ΔΔ και το ΚΠΤ, εντός 4 μηνών από την  έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης θα 

αναπτύξουν μηχανογραφική εφαρμογή για την υποβολή ΕΑΜΦ και ΕΕΜΦ από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής 

Ενέργειας προκειμένου να επιτυγχάνεται η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των Προμηθευτών και του ΔΕΔΔΗΕ και 

η συστηματική & αποτελεσματική υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

«Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου».  

Μέσω της υπόψη εφαρμογής θα παρέχεται σε όλους τους Προμηθευτές πληροφόρηση σχετικά με τις 

υποβληθείσες ΕΑΜΦ και ΕΕΜΦ, όπως π.χ. το στάδιο επεξεργασίας τους, το αποτέλεσμα, οι λόγοι για τους 

οποίους δεν κατέστη δυνατή η υλοποίησή τους (π.χ. κλειστό ακίνητο, παρεμπόδιση εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ να 

υλοποιήσει ΕΑΜΦ) κ.λπ. 

Τρόπος ελέγχου 

Διαπιστώνεται ότι εντός των ανωτέρω χρονικών προθεσμιών έχει αναπτυχθεί και έχει τεθεί στη διάθεση των 

Προμηθευτών η εν λόγω μηχανογραφική εφαρμογή. 

 
ΜΕΤΡΟ  4.4.2 :  

Διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των Προμηθευτών μέσω απολογιστικής παρακολούθησης της 

διαχείρισης των Απενεργοποιήσεων – Επανενεργοποιήσεων Μετρητών Φορτίου, λόγω χρέους 

 

Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 

Η ΔΔΔ, σε συνεργασία με τη ΔΔ και το ΚΠΤ, εντός 8 μηνών από την  έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, 

θα αναπτύξει μηχανογραφική εφαρμογή για την επεξεργασία των στοιχείων ΕΑΜΦ και ΕΕΜΦ από το ΔΕΔΔΗΕ και 

θα συντάσσει σχετική έκθεση κάθε έτος. Η έκθεση θα κοινοποιείται και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Μέσω της 

εν λόγω έκθεσης θα ελέγχεται η ισότιμη αντιμετώπιση των Προμηθευτών.  

Τρόπος ελέγχου 

Διαπιστώνεται ότι εντός των ανωτέρω χρονικών προθεσμιών έχει αναπτυχθεί η ανωτέρω μηχανογραφική 

εφαρμογή. Στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι συντάσσεται κάθε έτος η παραπάνω έκθεση. 
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5.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΔΝ 
 
 
 
 

5.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). 
 
 
Αναλυτική Περιγραφή:   
Η Διαχείριση της παραγωγής των ΜΔΝ γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό 
πλαίσιο (στους νόμους 3468/2006, 4001/2011), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης 
Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, όταν αυτός υιοθετηθεί και εκδοθεί. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
α) Υποχρέωση εφαρμογής των κριτηρίων, τεχνικών και οικονομικών, που προβλέπονται για την κατανομή του 
φορτίου στις διαθέσιμες μονάδες παραγωγής, θερμικές και ΑΠΕ. 
β) Τήρηση της διαφάνειας και διασφάλιση της αμερόληπτης και χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς του ΔΕΔΔΗΕ 
έναντι των παραγωγών – διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  5.1.1:  
Διασφάλιση ισότιμης αντιμετώπισης των παραγωγών για την κατάρτιση του ΗΕΠ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η ΔΔΝ εκπονεί τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό για τα ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ. Ειδικότερα για 
την Κρήτη και τη Ρόδο κατανέμει, σε ημερήσια βάση, το φορτίο στις διαθέσιμες Μονάδες παραγωγής, θερμικές και 
ΑΠΕ και εφαρμόζει τα κριτήρια οικονομικά και τεχνικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο (στους νόμους 3468/2006, 4001/2011), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, όταν αυτός υιοθετηθεί και εκδοθεί. 
 
Τρόπος Έλεγχου :  
Ελέγχεται η τήρηση των ανωτέρω σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 
 
 
ΜΕΤΡΟ  5.1.2 :  
Τήρηση της διαφάνειας και διασφάλιση της αμερόληπτης και χωρίς διακρίσεις συμπεριφοράς του 
ΔΕΔΔΗΕ έναντι των παραγωγών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η ΔΔΝ συλλέγει και διατηρεί σε αρχείο στοιχεία αναφορικά με την ένταξη των Μονάδων και την παραγόμενη 
ενέργεια, καθώς και την εφαρμογή του ΗΕΠ στα ΜΔΝ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο κείμενο νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο (στους νόμους 3468/2006, 4001/2011), καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ, όταν αυτός υιοθετηθεί και εκδοθεί. 
 
Τρόπος Έλεγχου :  
Ελέγχεται η τήρηση των ανωτέρω σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 
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5.2  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Παροχή απολογιστικών στοιχείων των Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών σε υποψήφιους επενδυτές Υβριδικών 
Σταθμών (ΥΒΣ) βάσει της Απόφασης 213/2006 της ΡΑΕ 

 
 
Αναλυτική Περιγραφή :   
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παραγωγοί Υβριδικών Σταθμών να εκπονήσουν μια άρτια και 
ολοκληρωμένη μελέτη κατά τα προβλεπόμενα στο ν.3468/2006, είναι αναγκαίο να τους παρασχεθούν από το 
ΔΕΔΔΗΕ,, υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και με βάση τις αρμοδιότητές που 
του παρέχει ο ν.4001/2011, τα απαιτούμενα τεχνικά και λοιπά στοιχεία που αφορούν στα χαρακτηριστικά του 
ηλεκτρικού συστήματος του νησιού στο οποίο ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει Υβριδικό Σταθμό. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
α) Υποχρέωση παροχής ισότιμης πληροφόρησης προς όλους τους υποψήφιους επενδυτές.  
β) Τήρηση της διαφάνειας και της ενιαίας αντιμετώπισης των υποψήφιων επενδυτών με την παροχή σε κάθε 
ενδιαφερόμενο των απαιτούμενων τεχνικών και λοιπών στοιχείων για κάθε αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα Μη 
Διασυνδεδεμένου Νησιού βάσει των όσων προβλέπονται στη υπ’ αρ. 213/2006 Απόφαση της ΡΑΕ. 
γ) Η παροχή των στοιχείων να γίνεται εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, όπως προβλέπεται στην 
προρρηθείσα Απόφαση της ΡΑΕ. 
 
 
ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ  5.2.1 :  
Διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων επενδυτών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η ΔΔΝ τηρεί αρχείο με αριθμό πρωτόκολλου εισόδου του αιτήματος και εξόδου της απαντητικής επιστολής προς 
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές. 
 
Τρόπος Έλεγχου :  
Ελέγχεται με βάση το Μέτρο 6.1.2, ότι τηρείται o καθορισμένος χρόνος και η σειρά προτεραιότητας βάσει του 
υπάρχοντος πρωτόκολλου. 
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5.3  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα ΜΔΝ 
 
 
Αναλυτική Περιγραφή:   
Η εκκαθάριση αγοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια : 

1. Τιμολόγηση Παραγωγών ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της Α.Υ/Φ1/οικ.17149 ΦΕΚ Β’/6.9.2010. 
2. Εκκαθάριση Αγοράς ενέργειας αναφορικά με τη μηνιαία παραγωγή, θερμική και ΑΠΕ, στα ΜΔΝ με 

ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ). 
3. Χρεοπιστώσεις στον Ειδικό Λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 143 του 

ν.4001/2011. 
4. Εκτίμηση του κόστους θερμικής παραγωγής στα ΜΔΝ, μέσου μεταβλητού και σταθερού, σύμφωνα με το 

ν.4001 άρθρο 55 και τις αποφάσεις της ΡΑΕ. 
5. Αποδόσεις παρακρατηθέντος ειδικού τέλους σε ΟΤΑ, καταναλωτές και προμηθευτές ενέργειας και Πράσινο 

Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν.3851/2010. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
α) Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων και κόστους παράγωγης με διαφάνεια στα ΜΔΝ. 
β) Μέριμνα και διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των στοιχείων τιμολόγησης των παραγωγών.  
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  5.3.1 :  
Εξασφάλιση της ισότιμης και με διαφάνεια τιμολόγησης των παραγωγών ΑΠΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
H ΔΔΝ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιοχές της Δ/νσης Περιφέρειας Νησιών (ΔΠΝ) συλλέγει και επεξεργάζεται 
τις μετρήσεις των Σταθμών ΑΠΕ και στη συνέχεια υλοποιεί την τιμολόγηση σε μηνιαία βάση σύμφωνα με τα 
στοιχεία της μηνιαίας παράγωγης και του μοναδιαίου τιμήματος πώλησης ενέργειας, κατά περίπτωση. Μετά 
ακολουθείται η διαδικασία οικονομικής εκκαθάρισης της αγοράς ΑΠΕ στα ΜΔΝ.  
Τρόπος Έλεγχου :  
Έλεγχος σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 της εφαρμογής των αντίστοιχων διαδικασιών. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  5.3.2 :  
Τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των παραγωγών 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η ΔΔΝ δεν παρέχει στοιχεία παραγωγών σε τρίτους. Εξαιρετικά είναι δυνατή η παροχή στοιχείων σε τρίτους, 
κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και γνωμοδότησης της ΔΝΥ. Για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των εν 
λόγω στοιχείων τηρούνται τα μέτρα 1.6.1 και 1.7.1. 
 
Τρόπος Έλεγχου :  
Έλεγχος σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2, της τήρησης των παραπάνω. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  5.3.3 :  
Συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων από όλους τους θερμικούς σταθμούς παραγωγής 
στα ΜΔΝ για την εκτίμηση του μέσου μεταβλητού κόστους καθώς και του σταθερού κόστους θερμικής 
παραγωγής στα ΜΔΝ και αποστολή σχετικών στοιχείων στη ΡΑΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η ΔΔΝ είναι αρμόδια για την συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων θερμικής παραγωγής για την 
εκτίμηση του μέσου μεταβλητού κόστους θερμικής παραγωγής στα ΜΔΝ και αποστολή σχετικών στοιχείων στη 
ΡΑΕ για έγκριση. 
 
Τρόπος Έλεγχου :  
Έλεγχος σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 της τήρησης της παραπάνω διαδικασίας.   
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6.    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
       ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
 
 

6.1  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :   Οργάνωση για την εφαρμογή και τον έλεγχο του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης. 

 
 
Αναλυτική περιγραφή :  
Η διασφάλιση της εκτέλεσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης απαιτεί την οργάνωση τόσο των διαδικασιών 
εφαρμογής του, όσο και του ελέγχου τήρησης των μέτρων που περιλαμβάνει (Ν.4001/2011, αρθ.124, παρ. 7). Η 
σύσταση στα Βασικά Οργανικά  Κλιμάκια (ΒΟΚ) της θέσης του «Εκπροσώπου Συμμόρφωσης» και του «Βοηθού 
Εκπρόσωπου Συμμόρφωσης» στις Περιοχές, διευκολύνει και συστηματοποιεί την εφαρμογή του Προγράμματος, 
ενώ ο καθορισμός της ελεγκτικής διαδικασίας είναι επίσης βασικός παράγοντας για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
του.  

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
Η οργάνωση των διαδικασιών εφαρμογής και ελέγχου του Προγράμματος Συμμόρφωσης είναι απαραίτητη για την 
άρτια και ομοιογενή εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης.  
 
 
ΜΕΤΡΑ  
 
ΜΕΤΡΟ  6.1.1 :  
Εξασφάλιση της οργάνωσης και του ελέγχου του Προγράμματος Συμμόρφωσης με τον ορισμό 
«Εκπροσώπων Συμμόρφωσης» &«Βοηθών Εκπροσώπων Συμμόρφωσης» στις Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ   
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μεριμνά, εντός 3 μηνών από την αποστολή του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης από το ΔΕΔΔΗΕ στη ΡΑΕ για έγκριση, για τον ορισμό Εκπροσώπων Συμμόρφωσης σε κάθε ένα 
από τα ΒΟΚ: ΔΠΑ, ΔΠΜ-Θ, ΔΠΠ-Η, ΔΠΚΕ, ΔΠΝ, ΔΔ, ΔΔΔ, ΔΔΝ και Βοηθών Εκπροσώπων Συμμόρφωσης σε 
όλες τις Περιοχές και για τον καθορισμό του αντικειμένου τους. Οι Εκπρόσωποι και οι Βοηθοί Εκπροσώπων 
Συμμόρφωσης θα είναι επιφορτισμένοι συνοπτικά με τα παρακάτω: 
α. Την εκπαίδευση του Προσωπικού στο αντικείμενο της Συμμόρφωσης 
β. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης  
γ. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα που σχετίζονται με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, και 
δ. Τη συμμετοχή τους στον έλεγχο Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 και τις οδηγίες που θα λαμβάνουν 
από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :   
Κοινοποίηση του σημειώματος ορισμού των Εκπροσώπων και Βοηθών Εκπροσώπων Συμμόρφωσης στον 
Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  6.1.2 :  
Εξασφάλιση της οργάνωσης για τον έλεγχο της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης με τον 
καθορισμό σχετικής διαδικασίας  
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μεριμνά σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Διοίκησης για την έκδοση, εντός 1 
μηνός από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης από τη ΡΑΕ, σχετικής οδηγίας όπου θα καθορίζεται η 
διαδικασία για τη διενέργεια του ελέγχου της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης, τόσο με εσωτερικούς 
όσο και με εξωτερικούς πόρους.  
 
Τρόπος Ελέγχου :   
Διαπιστώνεται ότι έχει εκδοθεί η παραπάνω οδηγία. 
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6.2  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Προσαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης σε νέες νομοθετικές και 
κανονιστικές ρυθμίσεις. 

 
 
Αναλυτική περιγραφή : 
Πέραν του υφισταμένου κανονιστικού και εν γένει νομικού πλαισίου λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ, δυνάμει και βάσει 
του οποίου συντάσσεται σήμερα το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, η Εταιρεία θα καλείται στο μέλλον να ενσωματώνει 
στην οργάνωση και λειτουργία της τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας ή κανονιστικές διατάξεις και οδηγίες 
που θα προέρχονται από τη Ρυθμιστική και Εποπτεύουσα Αρχή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι επίκειται η έγκριση του Κώδικα Δικτύου και του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Επίσης, σε 
άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται υφιστάμενες νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις να τροποποιηθούν. Οι μεταβολές 
αυτές ενδέχεται να επηρεάζουν το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης το οποίο θα πρέπει να τροποποιείται, 
προσαρμοζόμενο στις νέες ρυθμίσεις. 
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Αναδεικνύει τη δυνατότητα του Προγράμματος να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, να επικαιροποιεί τις 
απαιτήσεις του και να καθίσταται σταθερά αποτελεσματικό στην αποστολή του. 
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  6.2.1 :  
Διασφάλιση ενημέρωσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για κάθε 
μεταβολή που επέρχεται στο νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο του ΔΕΔΔΗΕ 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
H Νομική Υπηρεσία μεριμνά, εντός τριών μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, για τον 
καθορισμό διαδικασίας με βάση την οποία θα παρακολουθείται το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο και κάθε 
τροποποίησή του και θα ενημερώνει σχετικά τους εμπλεκόμενους. Η διαδικασία αυτή θα προβλέπει την ενημέρωση 
της ΔΣΡ και του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για κάθε νέα ρύθμιση που επηρεάζει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Η 
σχετική οδηγία κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει εκδοθεί η παραπάνω οδηγία. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης, με βάση τις παραλαμβανόμενες 
μεταβολές – τροποποιήσεις του κείμενου κανονιστικού πλαισίου, κρίνει εάν εξασφαλίζεται η πληρότητα της 
ενημέρωσης. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  6.2.2 :  
Διασφάλιση της επικαιροποίησης του Προγράμματος Συμμόρφωσης 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες : 
Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης μεριμνά για την επικαιροποίηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ και υποβάλλει σχετική πρόταση στη ΡΑΕ.  
 
Τρόπος Ελέγχου :   
Ελέγχεται σύμφωνα με το Μέτρο 6.1.2 η εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας. 
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6.3  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση προτάσεων βελτίωσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης. 
 
Αναλυτική περιγραφή :  

Το Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει εν δυνάμει στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και από την προσήλωσή του 
σε αυτό διασφαλίζεται η επιτυχής υλοποίησή του. Η αξιοποίηση γόνιμων ιδεών ή προτάσεων που πιθανόν θα 
αναπτύξουν κάποιοι από τους εργαζόμενους, εκ της συμμετοχής τους στην εφαρμογή του Προγράμματος, θα 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη συνεχή βελτίωσή του. 

 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  
Η αξιοποίηση παραγωγικών προτάσεων του Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του 
Προγράμματος Συμμόρφωσης. 
 
ΜΕΤΡΑ  
ΜΕΤΡΟ  6.3.1 :  
Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης μέσω της συμπλήρωσης σχετικού 
ερωτηματολογίου 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η Διεύθυνση Στρατηγικής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης θα συντάσσει, θα αποστέλλει σε ετήσια 
βάση στο Προσωπικό (ή σε επιλεγμένες ομάδες του) και θα παραλαμβάνει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, 
σχετικά με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Στη συνέχεια θα αξιολογεί τις 
απόψεις που καταγράφονται υποβάλλοντας σχετική έκθεση με προτάσεις στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Οι 
απόψεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη για τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 
 
Τρόπος Ελέγχου :   
Διαπιστώνεται ότι τηρείται η παραπάνω διαδικασία αποστολής του ερωτηματολογίου και υποβολής της σχετικής 
έκθεσης. 
 
ΜΕΤΡΟ  6.3.2 :  
Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Προγράμματος Συμμόρφωσης με την παροχή της άμεσης 
δυνατότητας στο Προσωπικό υποβολής προτάσεων βελτίωσης 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Το Κλιμάκιο Πληροφορικής σε συνεργασία με τη ΔΣΡ θα αναπτύξει, εντός εξαμήνου από τη έγκριση του 
Προγράμματος Συμμόρφωσης, σχετική εφαρμογή εντός του εσωτερικού δικτύου (intranet), στην οποία θα μπορούν 
να κατατίθενται από το Προσωπικό παρατηρήσεις ή προτάσεις επί του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Θα 
λαμβάνουν δε γνώση των απόψεων που θα κατατίθενται, τόσο ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης όσο και η Διεύθυνση 
Στρατηγικής και Ρύθμισης.  
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπίστωση για την έγκαιρη δημιουργία και τη σωστή λειτουργία της παραπάνω μηχανογραφικής εφαρμογής. 
 
 
ΜΕΤΡΟ  6.3.3 :  
Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών του ΔΕΔΔΗΕ για την καλύτερη εφαρμογή του 
Προγράμματος Συμμόρφωσης 
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης, τα 
σχετικά προβλήματα ως και τις παρεκκλίσεις που τυχόν προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης δύναται να υποβάλλει προτάσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ για αλλαγή ή βελτίωση 
των διαδικασιών. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, να 
εξετάσουν τη συγκεκριμένη πρόταση και να απαντήσουν στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για τη δυνατότητα 
εφαρμογής της ως και για και το σχετικό χρονοδιάγραμμα, ή για τη μη δυνατότητα εφαρμογής της με σχετική 
αιτιολόγηση. Την επιστολή αυτή κοινοποιούν και στο ΔΝΣ.  
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2. 
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6.4  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :  Διαχείριση Προγράμματος Συμμόρφωσης σε περιόδους κρίσεων και 
εκτάκτων συνθηκών. 

 
Αναλυτική περιγραφή :  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν, κατά κοινή παραδοχή, ειδικοί και εξαιρετικοί λόγοι, ο ΔΕΔΔΗΕ 
δύναται να μεταβάλει, ή να μην εφαρμόσει προσωρινά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τις καθοριζόμενες από το 
Πρόγραμμα Συμμόρφωσης πάγιες πρακτικές της. Ως τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, τα έκτακτα φυσικά φαινόμενα (λ.χ. σεισμοί, πυρκαγιές), τα ακραία καιρικά φαινόμενα (λ.χ. 
καύσωνες πολυήμερης διάρκειας, σφοδρές χειμερινές κακοκαιρίες), αλλά και άλλες εξαιρετικές περιπτώσεις (λ.χ. 
ανεπάρκεια φορτίων, γενική απεργία διαρκείας του Προσωπικού, εκτεταμένες βλάβες, εργατικά ατυχήματα, 
κίνδυνος ανθρώπινης ζωής), οι οποίες εξ’ ορισμού υποχρεώνουν την εταιρεία να θέσει έκτακτες προτεραιότητες και 
να ενεργήσει πέραν των πλαισίων του Προγράμματος Συμμόρφωσης.  
 
Που επηρεάζει τα Κριτήρια - Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης : 
Η αιτιολόγηση ενεργειών του ΔΕΔΔΗΕ που λαμβάνουν χώρα εκτός του πλαισίου του Προγράμματος 
Συμμόρφωσης, λόγω εκτάκτων συνθηκών, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στη λειτουργία της 
(ν.4001, αρθ.124, παρ.7).  
 
 
ΜΕΤΡΑ 
 
ΜΕΤΡΟ  6.4.1 :  
Διασφάλιση τρόπου διαχείρισης της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης σε περίπτωση 
εκτάκτων αναγκών  
 
Αρμόδια Υπηρεσία και σχετικές ενέργειες :  
Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά, εντός τριμήνου από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, για την έκδοση 
οδηγίας όπου θα καθορίζονται, παρά τον εξ’ αντικειμένου γενικό τους χαρακτήρα, τα κριτήρια της εξαίρεσης και της 
ειδικής περίστασης και ο τρόπος δράσης του Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στις συνθήκες αυτές. Στην οδηγία αυτή θα 
προβλέπεται η υποβολή απολογιστικής έκθεσης από τη ΔΔ, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κάθε φορά 
Υπηρεσίες, στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της οδηγίας, στην οποία θα 
περιγράφονται οι ειδικές συνθήκες και η αναγκαιότητα των εκτός του Προγράμματος Συμμόρφωσης ενεργειών ως 
και περιγραφή των ενεργειών – αποκλίσεων αυτών. 
 
Τρόπος Ελέγχου :  
Διαπιστώνεται ότι έχει εκδοθεί η παραπάνω οδηγία και ελέγχεται σύμφωνα με το μέτρο 6.1.2 ότι τηρούνται κατά 
περίπτωση οι προϋποθέσεις εφαρμογής της και ότι υποβάλλεται η παραπάνω έκθεση. 
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Γ.     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

1.  Οδηγός Συμμόρφωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ 
      

 

     2.  Πίνακας με χρονοδιαγράμματα διαχωρισμού και σήμανσης κτηριακών  

          εγκαταστάσεων ΔΕΔΔΗΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

 

Οδηγός Συμμόρφωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ 
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1. Εισαγωγή  

Σύμφωνα με το ν.4001/2011 ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την υποχρέωση να διαφυλάττει τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που περιέρχονται στην κατοχή της καθώς και να 

καθορίζει και να διαβαθμίζει κάθε τέτοια πληροφορία. Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να προχωρήσει 

στον διαχωρισμό της εταιρικής της ταυτότητας και του αντικειμένου των υπηρεσιών που παρέχει από τις 

λοιπές δραστηριότητες της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ και ιδίως από τις 

δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας. 

Στα πλαίσια αυτά διαμορφώθηκε ο παρών Οδηγός Συμμόρφωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων του 

ΔΕΔΔΗΕ ώστε να διασφαλιστούν τα παραπάνω.  

 

2. Ανάλυση δομής Οδηγού Συμμόρφωσης 

Ο Οδηγός Συμμόρφωσης των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνει συνοπτική και 

αναλυτική περιγραφή των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες 

της επιχείρησης αλλά και αυτές που εξυπηρετούν τις επαφές της με τους πελάτες της, τους παραγωγούς 

και τους προμηθευτές. 

Στον Οδηγό αυτό περιλαμβάνονται: 

 Η περιγραφή της λειτουργίας όλων των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ 

 Η αξιολόγηση των Πληροφοριακών Συστημάτων με βάση  

o την  ανάγκη διαχωρισμού τους σύμφωνα με το πλαίσιο συμμόρφωσης 

o την τήρηση της εμπιστευτικότητας όπως προβλέπεται από το πλαίσιο συμμόρφωσης. 

 

3. Ορισμοί 

3.1 Ιδιοκτήτης Εφαρμογής 

Ως Ιδιοκτήτης ή Υπεύθυνος Εφαρμογής προσδιορίζεται η Υπηρεσιακή Μονάδα στις αρμοδιότητες της 

οποίας περιλαμβάνονται τα δεδομένα της εφαρμογής και η ασφάλειά τους.  

Ο Υπεύθυνος Εφαρμογής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
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 Καταγράφει τις απαιτήσεις των χρηστών και καθορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής. 

 Διαβαθμίζει τις πληροφορίες ανάλογα με τις απαιτήσεις προστασίας 

 Προσδιορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των χρηστών. Για κάθε ρόλο που διαχειρίζεται 

εμπιστευτικά δεδομένα ο ιδιοκτήτης της εφαρμογής πρέπει να διατηρεί λίστα με τους χρήστες που έχουν 

πρόσβαση στους συγκεκριμένους ρόλους. 

Αποδίδει τα δικαιώματα πρόσβασης στους χρήστες (ένταξη, διαγραφή, μεταβολή αρμοδιοτήτων) 

σύμφωνα με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις.  

 Καθορίζει τη διαδικασία με την οποία υποβάλλονται και εγκρίνονται οι αιτήσεις πρόσβασης των 

χρηστών. 

Κατά τη φάση του διαχωρισμού των πληροφοριακών συστημάτων, όπου αυτό απαιτείται, οι αντίστοιχοι 

ιδιοκτήτες εφαρμογών σε συνεργασία με το Κλιμάκιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα 

παρακολουθούν και θα ελέγχουν την ορθότητα  της διαδικασίας.  

3.2 Χρήστης εφαρμογών 

Ως  χρήστης εφαρμογών ορίζεται οποιοδήποτε άτομο έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εφαρμογές 

του ΔΕΔΔΗΕ Όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης μπορούν να είναι χρήστες των επιχειρησιακών 

εφαρμογών αλλά το εύρος και ο σκοπός της πρόσβασης μπορεί να διαφέρουν. Τρίτα μέρη και 

εξωτερικοί συνεργάτες θεωρούνται επίσης χρήστες. 

 

3.3 Εμπιστευτικότητα  

Θεωρείται το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό εκείνο της πληροφορίας το οποίο την καθιστά προσβάσιμη μόνο 

σε ρητώς εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία τηρώντας συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν δικαίωμα 

πρόσβασης σε αυτή, όποτε αυτό ζητείται και με τον τρόπο ο οποίος προβλέπεται και απαιτείται.  

Εντός του πλαισίου που θέτει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει την υποχρέωση να 

διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών αλλά και την ισότιμη 

πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητά του και ενδέχεται να παρέχουν εμπορικά 

πλεονεκτήματα (άρθρο 124 του ν.4001/2011). Παραδείγματα εμπιστευτικών πληροφοριών αποτελούν 

ενδεικτικά τα προσωπικά στοιχεία των πελατών, η καταναλωτική τους συμπεριφορά, τα στοιχεία των 

προμηθευτών κλπ. 

 

 

Στον παρόντα οδηγό, τα πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ ως προς το κριτήριο της 

εμπιστευτικότητας κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
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Κατηγορία εμπιστευτικότητας 1:  

Περιλαμβάνει τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία δε διαχειρίζονται εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα.    

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κανόνες που περιγράφονται στο «Πλαίσιο Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ» που είναι περιληπτικά οι παρακάτω:  

 Για κάθε χρήστη των εφαρμογών που απαιτείται εισαγωγή, διαγραφή ή μεταβολή των 

δικαιωμάτων του στις παραπάνω εφαρμογές υποβάλλεται από το υπηρεσιακό κλιμάκιο στο οποίο αυτός 

ανήκει, γραπτό αίτημα  και  ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης το οποίο ζητείται υπογράφεται από τον 

αντίστοιχο υπεύθυνο του υπηρεσιακού κλιμακίου. 

 Η αίτηση του χρήστη αποστέλλεται στον υπεύθυνο εφαρμογής ο οποίος όπως περιγράφεται και 

στην ενότητα 3.1 αποφαίνεται εάν η αιτούμενη πρόσβαση θα καταστεί επιτρεπτή ή όχι.  

 Σε κάθε χρήστη των εφαρμογών αποδίδεται ατομικό user name και password. 

 Τηρείται η αρχή των ελαχίστων προνομίων με βάση την οποία τα προνόμια χρηστών 

περιορίζονται μόνο σε εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών τους. 

Επιπρόσθετα τηρείται η αρχή περιορισμού της γνώσης με βάση την οποία τα δικαιώματα των χρηστών 

περιορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες για την εκτέλεση των εργασιών τους με σκοπό την 

προστασία και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των εταιρικών δεδομένων. 

 

Κατηγορία εμπιστευτικότητας 2 

Περιλαμβάνει τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία επεξεργάζονται εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες 

που αφορούν σε πελάτες, παραγωγούς και προμηθευτές και διαχειρίζονται εμπορικά ευαίσθητα 

δεδομένα.    

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι κανόνες της κατηγορίας 1 και οι χρήστες των εφαρμογών αυτών 

κοινοποιούνται στη ΔΑΔ σύμφωνα με το μέτρο 1.5.3.  

 

Η διαδικασία πρόσβασης των χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα καθώς και τα όποια μέτρα 

άπτονται της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και της τήρησης της εμπιστευτικότητας 

εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, που αναφέρονται σ’ αυτό το τεύχος, περιλαμβάνονται αναλυτικά 

στο «Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ» το οποίο με μέριμνα του ΚΠΤ 

σε διάστημα 3 μηνών από την έγκριση του Προγράμματος Συμμόρφωσης θα εγκριθεί από τη Διοίκηση 

της Εταιρίας.  
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3.4 Διαχωρισμός 

Κάθε πληροφοριακό σύστημα εξετάζεται και υπό το πρίσμα του κριτηρίου του διαχωρισμού και 

κατατάσσεται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:  

- Κατηγορία διαχωρισμού 0: Αφορά τα πληροφοριακά συστήματα τα οποία είναι ήδη 

διαχωρισμένα. 

- Κατηγορία διαχωρισμού 1: Αφορά μη διαχωρισμένα συστήματα που διαχειρίζονται εμπορικά  

ευαίσθητες πληροφορίες . 

- Κατηγορία διαχωρισμού 2: Αφορά μη διαχωρισμένα συστήματα που δεν διαχειρίζονται 

εμπορικά ευαίσθητες αλλά ο διαχωρισμός τους επιβάλλεται στο πλαίσιο της διακριτής λειτουργίας 

του ΔΕΔΔΗΕ από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ΔΕΗ ΑΕ 

Στον παρόντα Οδηγό παρέχεται για τις κατηγορίες διαχωρισμού 1 και 2 χρονοδιάγραμμα με βάση το 

οποίο θα διαχωριστούν τα πληροφοριακά συστήματα όπως και οι παρεμβάσεις περιορισμού της 

πρόσβασης κατά το ενδιάμεσο διάστημα εφόσον αυτό απαιτηθεί. 
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4. Εφαρμογές 

Συνοπτική παρουσίαση 

A/A Εφαρμογές 

1 Άρτεμις 

2 ERP 

3 Μισθοδοσία – Προσωπικό – Στατιστικά Μισθοδοσίας 

4 Προμηθέας (Δελτία Απασχόλησης)   

5 ΕΡΜΗΣ (εξυπηρέτηση πελατών) 

6 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

7 Internet 

8 Γόρδιος (πιστοποιήσεις εργολάβων)   

9 Ζευς   

10 ΗΔΕ Διανομής   

11 Καταμέτρηση 

12 MIS - Business Objects   

13 Εστία (προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού)   

14 Ιπποκράτης  (Ιατροί Εργασίας) 

15 Αποκοπές 

16 Σύστημα  Υποδοχής Ενδείξεων Πελατών  (IVR) 

17 Προγραμματισμένες Διακοπές Ρεύματος 

18 Προκηρύξεις θέσεων 

19 Πτολεμαίος 

20 Τηλεμέτρηση πελατών μέσης τάσης 

21 Διαχείριση εκθέσεων ελέγχου 

22 Οδοιπορικά  

23 Θαλής 

24 KOT 

25 Nemo Q 

26 Οριστικές διαφορές απογραφής εργολάβων 

27 Εφαρμογή Δήμων 

28 Net Serve 

29 Value Net 

30 Εφαρμογή ΑΠΕ 
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Αναλυτική παρουσίαση 

 

4.1 Άρτεμις 

Περιγραφή 

Έλεγχος στοιχείων τηλεμέτρησης (συμφωνία συσσωρευμένης κατανάλωσης με καμπύλη φορτίου ανά 

παροχή), και παραγωγή τιμολογιακών στοιχείων ανά παροχή, μορφοποίηση λογαριασμών ρεύματος 

Μέσης Τάσης προς εκτύπωση και αποστολή τους στον εκτυπωτή. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών  

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
Business Objects 

Επεξεργασμένα στοιχεία τηλεμέτρησης 
(μετασχηματισμός καμπυλών φορτίου 
ΜΤ) 

Ερμής Στοιχεία πελατών 

Πρός Ερμής 
Επεξεργασμένες καμπύλες φορτίου και 
τιμολογιακά στοιχεία ανά παροχή 

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 1 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ εξυπηρετεί τόσο την μητρική εταιρία όσο και τον 

ΔΕΔΔΗΕ. Το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών αναπτύσσει εξ΄ αρχής, ανεξάρτητη, 

εφαρμογή και βάση δεδομένων που θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το ΔΕΔΔΗΕ, η οποία θα υποδέχεται 

τις ωριαίες μετρήσεις από το κέντρο Τηλεμέτρησης και θα κάνει “Πιστοποίηση” υπολογίζοντας και τις 

ενδείξεις που δεν έχουν ληφθεί. Οι “Πιστοποιημένες” ενδείξεις θα αποστέλλονται στους αντίστοιχους 

προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ). Η εφαρμογή θα έχει τεθεί σε παραγωγική 

λειτουργία μέχρι τις 30/4/2013. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 
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4.2 ERP 

Περιγραφή 

Tο πληροφοριακό σύστημα ERP (Oracle – E-Business Suite) υποστηρίζει τις βασικότερες 

επιχειρηματικές διαδικασίες της επιχείρησης και είναι δομημένο σε "λειτουργικά υποσυστήματα" 

(functional modules).  

Οι βασικές διαδικασίες που υποστηρίζονται συνοψίζονται παρακάτω. 

ERP  Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Oι βασικές λειτουργίες που καλύπτει το υποσύστημα Ανθρώπινων Πόρων περιλαμβάνουν τον 

Προγραμματισμό Προσωπικού (Personnel Planning) την Αξιολόγηση Προσωπικού (Personnel 

Evaluation). και τη Διαχείριση Επιπέδων Προσωπικού, Πιστοποιητικών Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων.  

ERP Υλικά, Αποθήκες, Εφοδιαστική Αλυσίδα  

Oι βασικές λειτουργίες του υποσυστήματος Αποθήκευσης περιλαμβάνουν τη Διαχείριση Αποθεμάτων 

(Inventory Control), και τη διαχείριση Αποθηκών (Warehouse Management)  

ERP Oικονομικού 

 Tο υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης είναι η καρδιά του ERP, και ανταλλάσσει πληροφορίες με όλα 

τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Bασικές διαδικασίες της Oικονομικής Διαχείρισης περιλαμβάνουν: 

 

 

Γενική & Αναλυτική Λογιστική 

Λογαριασμοί Πληρωτέοι 

Λογαριασμοί Εισπρακτέοι 

Διαχείριση 
Παγίων 

Διαχείριση 
Έργων 

 

 

 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής 

Γενική & Αναλυτική Λογιστική 

Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών 

Λογαριασμοί Πληρωτέοι 

Λογαριασμοί Εισπρακτέοι 

Διαχείριση Παγίων 

Διαχείριση Έργων 

Υλικά, Αποθήκες 
Διεύθυνση Υλικού Προμηθειών - Μεταφορών  
/Διεύθυνση Δικτύου 

Εφοδιαστική αλυσίδα Διεύθυνση Υλικού Προμηθειών - Μεταφορών 

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 
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Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Υποσύστημα 
ERP 

Σκοπός διασύνδεσης 

Από 

Μισθοδοσία- Προσωπικό 
 
Γενική Λογιστική 

Άρθρο Μισθοδοσίας 

 
Ερμής 

Λογαριασμοί 

Εισπρακτέοι 

Λογιστικοποίηση 
εισπράξεων πελατών 
ΕΡΜΗ 

Προμηθέας  Αναλυτική 
Λογιστική 

Κατανομές μισθοδοσίας 

 
DV 

Λογαριασμοί 

Εισπρακτέοι 

Λογιστικοποίηση 
εισπράξεων εκτός ΕΡΜΗ 

 
Φορολογικοί Μηχανισμοί 

 
Εκτύπωση ηλεκτρονικής 
σήμανσης στα δελτία που 
εκδίδονται 

Πρός 

 
Γόρδιος 

Υλικά - Αποθήκες 

Πληροφοριακά στοιχεία από: 

Κατάσταση Τοποθετημένων 

Υλικών (ΚΤΥ)  

Κατάσταση Αποξηλωθέντων 

Υλικών (ΚΑΥ) 

 

Μισθοδοσία - Προσωπικό 

Διαχείριση 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Μεταβολές στοιχείων 
Προσωπικού 

 

Business Objects 

Γενική & 
Αναλυτική 

Λογιστική, Υλικά- 

Αποθήκες 

Παραγωγή αναφορών με το 

κλείσιμο του μήνα / Γενική 
Λογιστική και υλικά 

Προμηθέας 
 
Γενική Λογιστική 

 
Δομή Κέντρων Κόστους 

Οριστικές Διαφορές 
Απογραφής εργολάβων 

Υλικά 
Ενημέρωση Υπολοίπων 
Απογραφής Εργολάβων 

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0 

Δημιουργήθηκε κλώνος από το  ERP της μητρικής εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε νέα βάση 

δεδομένων και εφαρμογή που εξυπηρετούν αποκλειστικά το ΔΕΔΔΗΕ. Το νέο ERP έχει ήδη τεθεί σε 

λειτουργία από τις 24/5/2012. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 
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4.3 Μισθοδοσία – Προσωπικό – Στατιστικά Μισθοδοσίας 

Περιγραφή 

Είναι η εφαρμογή που διαχειρίζεται θέματα Ασφάλισης και Συντάξεων του προσωπικού τόσο της 

μητρικής εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε όσο και των θυγατρικών της. 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής 

Μισθοδοσία – Προσωπικό Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Στατιστικά Μισθοδοσίας Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
Προμηθέας 

Σύνολο μεταβλητών (ώρες 

υπερωρίας, προσαυξήσεις ανά 

ΚΚ),μισθοδοσίας ανά ΑΜ 

ERP Γενική Λογιστική 
 
Μεταβολές στοιχείων Προσωπικού 

Πρός 

ERP Γενική Λογιστική 
 
Λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας 

Προμηθέας  
 
Αναγνωριστικά στοιχεία 
(ποσό μισθοδοσίας ανά ΑΜ) 

Γόρδιος 
 
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού 

ΗΔΕ Διανομής 
 
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού 

Εστία 
 
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού 

Ιπποκράτης 
 
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού 

Διαχείριση εκθέσεων 
ελέγχου 

 
Ονοματεπώνυμο Μισθωτού 

  

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0   

Δημιουργήθηκε  ανεξάρτητος κλώνος της On-Line λειτουργίας της εφαρμογής Μισθοδοσία - Προσωπικό 

- Στατιστικά Μισθοδοσίας από το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και τέθηκε σε παραγωγική 

λειτουργία το Μάϊο 2012. Ο application server στον οποίο φιλοξενείται η συγκεκριμένη εφαρμογή 

εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ ενώ τα  δεδομένα είναι πλήρως διαχωρισμένα και 

προσβάσιμα μόνο από προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.  

Από την 1/5/2013 θα τεθεί σε παραγωγή η νέα εφαρμογή μισθοδοσίας, η οποία βρίσκεται ήδη στο 

στάδιο των δοκιμών, και η οποία θα είναι πλήρως διαχωρισμένη και θα εξυπηρετεί αποκλειστικά το 

ΔΕΔΔΗΕ.  

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 
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4.4 Προμηθέας (Δελτία Απασχόλησης)   

Περιγραφή 

Ο Προμηθέας είναι το σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των Δελτίων Απασχόλησης του 

Προσωπικού της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Μισθοδοσία - Προσωπικό Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 

Πρός 
Μισθοδοσία - Προσωπικό 

Σύνολο μεταβλητών (ώρες 
υπερωρίας, 

προσαυξήσεις ανά ΚΚ),μισθοδοσίας 
ανά ΑΜ 

ERP –Αναλυτική Λογιστική Κατανομές μισθοδοσίας 

Business Objects Απασχόληση Μήνα 

 

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 2  

Για τις ανάγκες αποκλειστικά του ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος κλώνος της εφαρμογής 

«Προμηθέας» από το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  έως τις 30/4/2013. Ο κλώνος της 

εφαρμογής «Προμηθέας» είναι προϋπόθεση για την παραγωγική λειτουργία της νέας εφαρμογής 

Μισθοδοσίας. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

4.5 ΕΡΜΗΣ (εξυπηρέτηση πελατών) 

Περιγραφή 

Είναι το σύστημα εξυπηρέτησης πελατών και ΟΤΑ, λογιστικής παρακολούθησης και τιμολόγησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και παρακολούθησης των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας. 

Εξυπηρετεί 7.000.000 ηλεκτρικές παροχές μέσω 236 γραφείων σε όλη την Ελλάδα, για θέματα 

εμπορικής και μέρους της τεχνικής εξυπηρέτησης, ενώ εκδίδει και τους λογαριασμούς ΔΕΗ. 

Το σύστημα αυτό είναι κεντρικό, ενώ στα Γραφεία υπάρχουν 2082 σταθμοί εργασίας που συνδέονται on-

line σε αυτό. Εκτελούνται περίπου 80.000.000 συναλλαγές ετησίως, εκδίδονται καθημερινά 170.000 
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λογαριασμοί, ενώ ενδεικτικά ο καθημερινός αριθμός των εκτυπώσεων σε όλα τα Γραφεία φθάνει τις 

66.000 σελίδες. 

Το  σύστημα ΕΡΜΗΣ αποτελείται από ένα σύνολο on-line και batch προγραμμάτων που τρέχουν σε 

καθημερινή βάση ώστε να ικανοποιούν την ημερήσια ροή εργασιών του  Δικτύου  Διανομής και της ΔΕΗ 

Α.Ε..  Το 2009 τροποποιήθηκε ώστε να παρακολουθεί τις αλλαγές εκπροσώπησης των παροχών και να 

ενημερώνει σχετικά το Διαχειριστή Δικτύου και τους Προμηθευτές. 

Συνοπτικά,  το σύστημα ΕΡΜΗΣ περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: 

1. ΟΘΟΝΕΣ 

Οθόνες αναζήτησης πελάτη/παροχής 

Πληροφοριακές οθόνες πελάτη/παροχής/μετρητή 

Οθόνες διαχείρισης μετρητικών/τιμολογιακών  στοιχείων 

Οθόνες διαχείρισης στοιχείων πελάτη/ιδιοκτήτη 

Νέες ηλεκτροδοτήσεις, επαυξήσεις, μετατοπίσεις, παραλλαγές 

Παρακολούθηση σταδίων / εργασιών 

Υπολογισμός  συμμετοχών 

Έκδοση εντολών διαφόρων εργασιών-τελικών, διαδοχών, κλπ 

Οθόνες εισαγωγής έκτακτων ενδείξεων (τελικών, διαδοχών, αντικατάστασης μετρητών, διορθωτικών) 

Οθόνες διαχείρισης και παρακολούθησης πλάνου καταμέτρησης 

Οθόνες λογιστικών εγγραφών-χρεώσεις / πιστώσεις με Κ.Κ. Δικτύου (real time και batch ενημέρωση) 

Υποσύστημα Μετρητών 

Υποσύστημα Τιμοκαταλόγων 

Υποσύστημα Κοινών Πινάκων (υποστήριξη σταθερών) 

Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου 

Οθόνη  on-line υπολογισμού Μονοπωλιακών Χρεώσεων 

 

2. ΜΑΖΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ BATCH) 

      Διαχείριση μεταβολών στο πλάνο καταμέτρησης 

Άνοιγμα διαδρομής 

Προετοιμασία ενδείξεων για κατέβασμα στα Άρτεμις, Φορητούς Καταχωριστές, IVR, κατ’ εκτίμηση 

τιμολόγηση.. 

Επεξεργασία των batch λογιστικών λειτουργιών 

Προετοιμασία και προέλεγχοι τακτικών και έκτακτων ενδείξεων 

Τιμολόγηση Μονοπωλιακών Χρεώσεων 

Κλείσιμο διαδρομής 

Διαχείριση και επεξεργασία  Αποκοπών 

Διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα συστήματα 

Δημιουργία λογιστικών άρθρων και αποστολή στο ERP 

Ισοζύγιο συστήματος 

Remote εκτύπωση καταστάσεων 
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Σε μη τακτική βάση γίνονται ενημερώσεις με τα στοιχεία των ΔΤ,ΔΦ, ΤΑΠ καθώς και άλλες μαζικές 

ενημερώσεις και εξαγωγές στοιχείων. 

Επιπλέον, σε μηνιαία βάση εκτελούνται εκκαθαρίσεις (π.χ. ποσών Τρίτων), λογιστικό κλείσιμο μήνα και 

on-request έκδοση συγκεντρωτικών αρχείων και  στατιστικών καταστάσεων. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 

Αποκοπές 
Εντολές αποκοπής παροχών 

καταναλωτών 

 
 
Θαλής 

Αιτήματα αποκοπής, παύσης, 

έναρξης, αλλαγής εκπροσώπησης 
από εναλλακτικούς προμηθευτές, 
προς έλεγχο ΑΠ 

Καταμέτρηση Ενδείξεις κατανάλωσης μετρητών 

 
Άρτεμις 

Τιμολογιακά στοιχεία και 
μετασχηματισμένες καμπύλες 
φορτίου τηλεμέτρησης 

Ταμειακές μηχανές Στοιχεία εισπράξεων μέσω ΕΡΜΗ 

Ζευς Αιτήματα εργασιών 

 
ΣΥΕΠ 

Επικαιροποιημένο αρχείο με 
ενδείξεις μετρητών 

Προς 

 
Αποκοπές 

Αποτελέσματα εντολών αποκοπής 
πελατών ΔΕΗ 

 
Θαλής 

Αποτελέσματα εντολών παύσης, 

έναρξης, αλλαγής εκπροσώπησης 
από εναλλακτικούς προμηθευτές 

 
ERP 

Λογιστικοποιημένα στοιχεία 
εισπράξεων 

 
ΣΥΕΠ 

Αρχικό αρχείο με ενδείξεις 

μετρητών 

 

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 1 

Το σύστημα ΕΡΜΗΣ δεν είναι διαχωρισμένο.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη δρομολογήσει τον πλήρη διαχωρισμό του συστήματος ΕΡΜΗΣ. Ο διαχωρισμός θα 

έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/4/2013 και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: 

- Ανεξάρτητο σύστημα mainframe του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο θα είναι εγκατεστημένο το περιβάλλον του 

ΕΡΜΗ του ΔΕΔΔΗΕ (λειτουργικό σύστημα, βάση δεδομένων) προσαρμοσμένο στις ανάγκες του 

- Προσαρμογή όλων των On-Line και Batch προγραμμάτων στις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ    
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- Καθημερινή παραγωγή αρχείων για κάθε προμηθευτή. Η ανταλλαγή των αρχείων με τους προμηθευτές 

(συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ)  θα γίνεται μέσω portal που αναπτύσσει το Κλιμάκιο Πληροφορικής 

& Τηλεπικοινωνιών. Η επικοινωνία θα είναι ενιαία για όλους τους προμηθευτές.  

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

4.6 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   

Περιγραφή 

Σύστημα διαχείρισης και παροχής υπηρεσίας  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με δυνατότητα λήψης του mail 

και μέσω internet, με προστασία για ιούς και spam.  

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Υπηρεσιακά κλιμάκια 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Ν/Α  

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός – Κατηγορία  1 

Η υπηρεσία E-Mail παρέχεται κεντρικά  στους  χρήστες τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και του ΔΕΔΔΗΕ  

που ανήκουν στο domain που είχε δημιουργηθεί για τη μητρική εταιρία και εξυπηρετείται από κοινούς 

διακομιστές (Servers). Για λόγους διαχωρισμού από 1/5/2012 στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ η διεύθυνση 

του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείο έχει αλλάξει από username@dei.com.gr σε username@deddie.gr. 

Επιπρόσθετα τα mailboxes των χρηστών του ΔΕΔΔΗΕ διατηρούνται σε ξεχωριστούς Exchange Servers. 

Μέχρι το τέλος του έτους 2013 ο κάθε χρήστης του ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να δέχεται μηνύματα και στη 

διεύθυνση username@dei.com.gr. 

Μέχρι 30/06/2014 ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αποκτήσει και θα λειτουργεί πλήρως ανεξάρτητο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των mail boxes μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης 

διαδικασίας. 

mailto:username@dei.com.gr
mailto:username@deddie.gr
mailto:username@dei.com.gr
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4.7 Internet 

Περιγραφή 

Σύστημα ενιαίας πρόσβασης στο internet  με φιλτράρισμα στην πρόσβαση σύμφωνα με το περιεχόμενο 

και τον τύπο των διαφόρων  ιστοσελίδων. 

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του εταιρικού ενδοδικτύου (intranet).  

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Υπηρεσιακά κλιμάκια 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Ν/Α  

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0  

Η υπηρεσία Internet παρέχεται κεντρικά  στους  χρήστες που ανήκουν στο domain που είχε 

δημιουργηθεί για τη μητρική εταιρία. Οι χρήστες του ΔΕΔΔΗΕ ανήκουν στο ίδιο domain αλλά για λόγους 

διαχωρισμού από 1/5/2012 έχουν καταχωρηθεί σε  διαφορετικό Organisation Unit και διαχειρίζονται από 

το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών.   Μελλοντικά και όταν ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτήσει ανεξάρτητο 

δικό του δίκτυο δεδομένων (data network) και data cetnter η υπηρεσία internet θα διαχωριστεί πλήρως. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

 

4.8 Γόρδιος (πιστοποιήσεις εργολάβων)   

Περιγραφή 

Εφαρμογή που διαχειρίζεται τις Εργολαβίες Επαναληπτικού χαρακτήρα (ΣΕΕ) της Διανομής. Εξυπηρετεί 

όλες τις Περιοχές και τις Περιφέρειες της Διανομής με 200 χρήστες. Διαχειρίζεται το μήνα 4000 

επιμετρήσεις και 45.000 αναλυτικές εργασίες 

Ο Γόρδιος είναι μια εφαρμογή τιμολόγησης για τους εργολάβους της διανομής. 

Για να λειτουργήσει τροφοδοτείται με τους τιμοκαταλόγους των εργασιών και των υλικών ανά σύμβαση 

εργολαβίας. Η καταχώρηση της εργασίας και των υλικών που αναλώθηκαν γίνεται από τον ίδιο τον 

εργολάβο μέσω internet και στην συνέχεια γίνεται ο έλεγχος και η λογιστικοποίηση από τους κατά 

τόπους υπεύθυνους της επιχείρησης. Η εφαρμογή υποστηρίζει και αναθεωρήσεις τιμών για την κάθε 

εργολαβία. 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  
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 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 

Μισθοδοσία - Προσωπικό 
 
Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 

ERP 

Πληροφοριακά στοιχεία από: 

Κατάσταση Τοποθετημένων Υλικών 
(ΚΤΥ) 

Κατάσταση Αποξηλωθέντων Υλικών 
(ΚΑΥ 

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ)  πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

4.9 Ζευς   

Περιγραφή 

Είναι εφαρμογή εξυπηρέτησης των Μονάδων του ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με τη διαχείριση των τεχνικών 

εργασιών (μελέτες, κατασκευές, συντηρήσεις, βλάβες, αιτήματα).  

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 

Ερμής Εντολές Μελέτης για συμμετοχές 

 
Ερμής 

Αναγγελίες εργασιών με τα στοιχεία 
πελατών και τα αντίστοιχα απαιτητά 
ποσά 

Προς  
Ερμής 

Ολοκληρωμένες Μελέτες και στοιχεία 

κοστολόγησης εργασιών 

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ)  πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 
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Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

4.10 ΗΔΕ Διανομής   

Περιγραφή 

Η Εφαρμογή ΗΔΕ Διανομής υποστηρίζει τα Ημερήσια Δελτία Εργασιών των μονάδων της Διανομής που 

απαιτούνται για την υποστήριξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Διανομής. Στην εφαρμογή 

καταχωρούνται αναλυτικά ανά εργαζόμενο και είδος εργασίας οι ώρες απασχόλησης του κάθε μισθωτού 

ανά αντικείμενο. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Μισθοδοσία - Προσωπικό Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και 

προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

4.11 Καταμέτρηση 

Περιγραφή 

Είναι σύστημα εισαγωγής και διαχείρισης καταμετρήσεων των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Με 

το σύστημα αυτό λαμβάνονται σε τετραμηνιαία και μηνιαία βάση οι ενδείξεις των Μετρητών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από τους καταμετρητές που είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον της λήψης των ενδείξεων, 

ενώ επιπλέον καταγράφονται πληροφορίες για την κατάσταση της παροχής (π.χ. υποψία 

ρευματοκλοπής, ακριβής θέση μετρητή κλπ). 
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Είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα με 158 servers ανά την Ελλάδα με τοπική εφαρμογή και 1000 

ειδικούς φορητούς υπολογιστές που λαμβάνουν τις ενδείξεις, κατανεμημένους σε 207 γραφεία της ΔΕΗ. 

Το πλήθος των ενδείξεων που εισάγονται καθημερινά στους φορητούς αυτούς υπολογιστές φθάνει τις 

85.000. 

Διασυνδέεται με το σύστημα ΕΡΜΗΣ αφενός για να αποστείλει τις καταμετρήσεις που έλαβε και που θα 

οδηγήσουν στην τιμολόγηση και την έκδοση εκκαθαριστικών λογαριασμών και αφετέρου για να 

παραλάβει τα στοιχεία των επόμενων προς καταμέτρηση παροχών. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 
Ν/Α 

 

Πρός Ερμής Μεταφορά ενδείξεων μετρητών 

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 3.3. 

 

4.12 Business Objects   

Περιγραφή 

Πρόκειται για Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης που συλλέγει στοιχεία από επιμέρους επιχειρησιακές 

εφαρμογές, τα επεξεργάζεται και παράγει πληροφόρηση που στόχο έχει την υποστήριξη των διοικητικών 

και λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης απόφασης της επιχείρησης. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής 

Προμηθέας Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

ERP Γενική & Αναλυτική 
Λογιστική 

Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών 

ERP Υλικά- Αποθήκες 
Διεύθυνση Υλικού Προμηθειών - 
Μεταφορών   

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 

Προμηθέας Απασχόληση Μήνα 

ERP: Γενική & Αναλυτική 
Λογιστική, Υλικά- Αποθήκες 

Παραγωγή αναφορών στο κλείσιμο 
των 

οικονομικών περιόδων 

Ερμής Παραγωγή αναφορών 

Πρός Άρτεμις 
Επεξεργασμένα στοιχεία 
τηλεμέτρησης 
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Διαχωρισμός Κατηγορία   0 

Έχει δημιουργηθεί ανεξάρτητος κλώνος του πληροφοριακού συστήματος για την κάλυψη των 

πληροφοριακών αναγκών του ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2  

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 3.3. 

 

4.13 Εστία (προσλήψεις εκτάκτου προσωπικού)   

Περιγραφή 

Εφαρμογή που επιτρέπει την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων για την πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού τόσο της ΔΕΗ όσο και του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων  

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Μισθοδοσία - Προσωπικό Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 2 

Για τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος κλώνος της εφαρμογής «Εστία» από το 

Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  έως τις 31/5/2013. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

4.14 Ιπποκράτης  (Ιατροί Εργασίας) 

Περιγραφή 

Είναι η εφαρμογή που αφορά στη διατήρηση και επεξεργασία στοιχείων από τους  Ιατρούς Εργασίας για 

τους μισθωτούς της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής 
Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην 
εργασία 
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Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Ν/Α  

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 2 

Για τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος κλώνος της εφαρμογής «Ιπποκράτης» από 

το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  έως τις 31/5/2013. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

4.15 Αποκοπές 

 

Περιγραφή 

Αποστολή της εφαρμογής «Αποκοπές» είναι η διαχείριση των αιτημάτων αποκοπών και ανακλήσεων 

των παρόχων προς το ΔΕΔΔΗΕ.  

Η εφαρμογή τροφοδοτείται με αιτήματα αποκοπών και ανακλήσεων από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς 

παρόχους.  

Η εφαρμογή Αποκοπές  χρησιμοποιείται μεν αποκλειστικά από το ΔΕΔΔΗΕ, η υποκείμενη όμως βάση 

δεδομένων είναι κοινή με τη Μητρική.  

 

 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 

 
Θαν. Ηλίας 

Εντολές αποκοπής από το δίκτυο 
πελατών της ΔΕΗ 

 
Θαλής 

Εντολές αποκοπής από το δίκτυο 
πελατών εναλλακτικών προμηθευτών 

Προς 
 
Ερμής  

Ενημέρωση για την εντολή αποκοπής 
ώστε να ελεγχθούν άλλες εκκρεμότητες 
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του πελάτη 
Τελική ενημέρωση ολοκλήρωσης 
εργασιών αποκοπής 

 
Θαν. Ηλίας 

Τελική ενημέρωση ολοκλήρωσης 
εργασιών αποκοπής 

 
Θαλής 

Τελική ενημέρωση ολοκλήρωσης 
εργασιών αποκοπής 

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 1  

Το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών έχει ήδη αναπτύξει νέα εφαρμογή ΑΠΟΚΟΠΩΝ 

σύμφωνα με τις νέες λειτουργικές απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ. Η εφαρμογή περιλαμβάνει δική της βάση 

δεδομένων η οποία είναι συνδεδεμένη με τη νέα εφαρμογή ΘΑΛΗΣ. Βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών 

και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία μέχρι τις 30/4/2013 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

4.16 Σύστημα Υποδοχής Ενδείξεων Πελατών (ΣΥΕΠ) (Διατίθεται μέσω του εταιρικού SITE) 

Περιγραφή  (Διατίθεται μέσω του εταιρικού SITE) 

Το συγκεκριμένο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συμμετέχει στην καταμέτρηση της 

κατανάλωσής του. 

Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν οι ίδιοι να δώσουν την ένδειξη του μετρητή τους ανά 

τετράμηνο προκειμένου να ακυρωθεί η προγραμματισμένη αυτόματη διαδικασία εκτίμησης της 

κατανάλωσής τους, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ. Η εφαρμογή εμπεριέχει όλες 

τις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης στα δεδομένα του Συστήματος. 

Οι τρόποι που κάποιος καταναλωτής μπορεί να καταχωρήσει την ένδειξή του χρησιμοποιώντας το 

παραπάνω πληροφοριακό σύστημα είναι οι παρακάτω:   

Τηλεφωνικά, καλώντας 10410 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση ή από κινητό τηλέφωνο, με 

την αντίστοιχη χρέωση κλήσης από κινητό ο καταναλωτής καθοδηγείται, από το σύστημα αναγνώρισης 

φωνητικών εντολών το οποίο περιμένει  οδηγίες προτείνοντας  κάθε φορά την κατάλληλη λέξη για να 

συνεχίσει η διαδικασία. Ο καταναλωτής μπορεί επίσης να επιλέξει να εξυπηρετηθεί  από κάποιο 

Εκπρόσωπό του ΔΕΔΔΗΕ λέγοντας τη λέξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ.  

Ηλεκτρονικά  μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας (www.deddie.gr) 

Από το smartphone του (iPhone ή android).  

http://www.deddie.gr/
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Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 
Ερμής 

Αρχείο με στοιχεία μετρητών και 

πελατών 

Smart Phone Στοιχεία ενδείξεων μετρητών 

 SMS Gateway Στοιχεία ενδείξεων μετρητών 

 Site ΔΕΔΔΗΕ Στοιχεία ενδείξεων μετρητών 

Προς 
 
Ερμής 

Συμπληρωμένο αρχείο με τα 
στοιχεία των ενδείξεων μετρητών 

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 

 Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

 

4.17 Προγραμματισμένες Διακοπές Ρεύματος (Διατίθεται μέσω του εταιρικού SITE) 

Περιγραφή 

Εφαρμογή που επιτρέπει την κοινοποίηση στο ευρύ κοινό των προγραμματισμένων διακοπών του 

ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Ν/Α  

Προς Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 

 Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

4.18 Προκηρύξεις θέσεων 

Περιγραφή 

Εφαρμογή που επιτρέπει την εισαγωγή Βιογραφικών σημειωμάτων σε περίπτωση προκηρύξεων θέσεων 

στελεχών της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  
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 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Ν/Α  

Προς Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 2 

Για τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος κλώνος της On-Line λειτουργίας της 

εφαρμογής «Προκηρύξεις θέσεων» από το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  έως τις 

31/5/2013. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

 

4.19 Πτολεμαίος 

Περιγραφή 

Η συγκεκριμένη  εφαρμογή εξυπηρετεί τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πληροφορικής όσον αφορά στη 

διαχείριση χρηστών όλων των κεντρικών εφαρμογών, τη διαχείριση αιτήσεων χρηστών για πρόσβαση 

στις κεντρικές εφαρμογές, τη διαχείριση εξοπλισμού πληροφορικής τη διαχείριση κόμβων  τη διαχείριση 

δικτύων, τη διαχείριση Modem και την έκδοση στατιστικών στοιχείων 

 

 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής 
Κλιμάκιο Πληροφορικής & 
Τηλεπικοινωνιών 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 

ERP  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  
Internet  
Προμηθέας  
ΕΡΜΗΣ  

Πληροφορίες χρηστών, 
εφαρμογών και προσβάσεων 
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Γόρδιος  
Μισθοδοσία -Προσωπικό - 
Στατιστικά Μισθοδοσίας   
ΗΔΕ Διανομής  
Business Objects   
Διαχείριση Ακινήτων   
Εστία  
Ιπποκράτης   
Προγραμματισμένες 
Διακοπές  
Διαχείριση εκθέσεων 
ελέγχου  

Αποκοπές 

Θαλής 

Καταμέτρηση 

Άρτεμις 

Ζευς 

ΣΥΕΠ 

Προς N/A  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία  0 

Το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών έχει διαχωρίσει πλήρως τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

4.20  Τηλεμέτρηση πελατών  Μέσης Τάσης 

Περιγραφή 

Σύστημα Τηλεμέτρησης και Επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων Πελατών Μέσης Τάσης (και 

Παραγωγών και Ενδιάμεσων Μετρητών Πελατών απόφασης ΔΣ 5/74). Κάνει συλλογή και επεξεργασία 

στοιχείων κατανάλωσης με καμπύλη φορτίου ανά παροχή, παραγωγή τιμολογιακών στοιχείων ανά 

παροχή και αποστολή τους στους αρμόδιους φορείς. 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου  

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
  

Ερμής Στοιχεία πελατών MT 

Προς Business Objects  
Καμπύλες φορτίου ανά μετρητή MT σε 
μορφή csv . 

 Άρτεμις Τιμολογιακά ανά παροχή και μετρητή MT 
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και Ενδιάμεσων Μετρητών Πελατών 
απόφασης ΔΣ 5/74 σε μορφή txt . 

 

Διαχωρισμός - Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή εξυπηρετεί αποκλειστικά το ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

2.21 Διαχείριση εκθέσεων ελέγχου 

Περιγραφή 

Προγραμματισμός και καταγραφή ευρημάτων ελέγχων που διενεργούνται από την Διεύθυνση 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Μισθοδοσία - Προσωπικό Ονοματεπώνυμο υπαλλήλου 

Προς Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 2 

Για τις ανάγκες του Κλιμακίου Εσωτερικού Ελέγχου του ΔΕΔΔΗΕ θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος κλώνος 

της εφαρμογής «Διαχείριση εκθέσεων ελέγχου» από το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  έως 

τις 31/5/2013. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 
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4.22 Οδοιπορικά  

Περιγραφή 

Καταχώρηση οδοιπορικών εκτός έδρας εσωτερικού του έκτακτου και τακτικού προσωπικού τους 

οργανισμού και προετοιμασία άρθρου λογιστικοποίησης των εξόδων. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 

Μισθοδοσία- Προσωπικό 

Στοιχεία εργαζομένων 
(ονοματεπώνυμο, ΑΜ) και 
ημερήσια αποζημίωση 

Προς Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία  0 

Για τις ανάγκες του ΔΕΔΔΗΕ δημιουργήθηκε ανεξάρτητος κλώνος της εφαρμογής «Οδοιπορικά» από το 

Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

4.23 Θαλής 

Περιγραφή 

Η εφαρμογή ΘΑΛΗΣ έχει ήδη αναπτυχθεί σε νέο περιβάλλον (βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών) και 

θα δέχεται τα ακόλουθα αιτήματα από όλους τους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ): 

- Νέα εκπροσώπηση 

- Αλλαγή Χρήστη 

- Διακοπή Ηλεκτροδότησης 

- Παύση εκπροσώπησης 

- Αλλαγή στοιχείων 

- Αποκοπή λόγω χρέους 

- Επανασύνδεση  

κλπ 
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Θα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία μέχρι τις 30/4/2013. 

Ο ΘΑΛΗΣ θα είναι άμεσα συνδεδεμένος με τη νέα εφαρμογή των ΑΠΟΚΟΠΩΝ και με τον ΕΡΜΗ του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 
Αποκοπές 

Αποτελέσματα εντολών αποκοπής 

πελατών εναλλακτικών 
προμηθευτών 

 
 

Ερμής  

Αποτελέσματα εντολών παύσης, 
έναρξης και ανάκλησης αιτήματος 
εκπροσώπησης πελατών 
εναλλακτικών προμηθευτών 

Προς 
 

Ερμής 

Ενημέρωση για την εντολή 
αποκοπής, 

αλλαγή εκπροσώπησης πελατών 
εναλλακτικών προμηθευτών, 
προς έλεγχο εκκρεμοτήτων 

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

4.24 Διαχείριση αιτήσεων ΚΟΤ 

Περιγραφή 

Μέσω αυτού του συστήματος οι κάτοχοι οικιακού τιμολογίου ΔΕΗ μπορούν να συμπληρώνουν μια αίτηση 

για χορήγηση κοινωνικού τιμολογίου. 

Ο έλεγχος των στοιχείων της αίτησης γίνεται από τον ΟΑΕΔ (σε περίπτωση που ο αιτών δηλώνει 

μακροχρόνια άνεργος) και από την ΓΓΠΣ (έλεγχος αφορολογήτου-τρίτεκνοι-αναπηρία) με ανταλλαγή 
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αρχείων. Πέρα από την δυνατότητα υποβολής αίτησης οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να 

παρακολουθούν την εξέλιξη μιας αίτησης που έχουν ήδη καταχωρήσει ή/και να ακυρώσουν μια αίτηση που 

έχουν ήδη καταχωρήσει. 

Η εφαρμογή ΚΟΤ είναι διαθέσιμη μέσω internet: οποιοσδήποτε κάτοχος οικιακού τιμολογίου μπορεί να 

συνδεθεί στο site του ΔΕΔΔΗΕ και να υποβάλλει αίτηση. 

Προκειμένου να γίνει έλεγχος των στοιχείων των αιτήσεων από τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, ΓΓΠΣ) 

έχουν αναπτυχθεί εβδομαδιαίες ροές εξαγωγής δεδομένων που αποστέλλονται στους αρμόδιους φορείς με 

χρήση FTP σε  προκαθορισμένους φακέλους.  

Οι αρμόδιοι φορείς παράγουν με τη σειρά τους απαντητικά αρχεία και βάσει των στοιχείων που αυτά 

περιέχουν, ενημερώνεται η κατάσταση εξέλιξης των ανάλογων αιτήσεων. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 

Ερμής 

Σε ημερήσια βάση ο ΕΡΜΗΣ 
διαθέτει στην εφαρμογή ΚΟΤ τα 
στοιχεία των εν δυνάμει 
δικαιούχων ΚΟΤ,  εφαρμόζοντας 
τα κριτήρια που ορίζει η σχετική 
νομοθεσία π.χ. ενεργός πελάτης, 
οικιακό τιμολόγιο, με την τελευταία 
εικόνα που έχει η παροχή στον 
ΕΡΜΗ. 

Προς 
 

Ερμής 

Η εφαρμογή στέλνει στον ΕΡΜΗ 
την τελική έγκριση για τη 
χορήγηση του Κοινωνικού 
Τιμολογίου και την 
κατηγοριοποίηση του πελάτη στις 
ομάδες των πολυτέκνων, ΑΜΕΑ, 
μακροχρόνια ανέργων κλπ. 
προκειμένου να τους αποδοθεί 
από τους Προμηθευτές το 
αρμόζον κατά περίπτωση 
τιμολόγιο. 

 

 

 

Διαχωρισμός Κατηγορία  0 

Η εφαρμογή από 1/2/2013 τρέχει κάτω από τον έλεγχο του ΔΕΔΔΗΕ.  

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 
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Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

 

4.25 Nemo Q 

Περιγραφή 

Σύστημα προτεραιότητας εργασιών στα γραφεία εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ και στατιστικά στοιχεία 

εξυπηρέτησης 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Σχεδιασμού και Απόδοσης 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από Ν/Α  

Προς Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ)  πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

 

4.26 Οριστικές διαφορές απογραφής εργολάβων 

Περιγραφή 

Οριστικοποίηση υπολοίπων απογραφής εργολάβων 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής 
Διεύθυνση Υλικών, Καυσίμων 
Προμηθειών και Μεταφορών 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από  Ενημέρωση υπολοίπων 
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ERP, Υλικά απογραφής εργολάβων 

Προς Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 2 

Για τις ανάγκες του ΔΕΔΗΕ θα δημιουργηθεί ανεξάρτητος κλώνος της εφαρμογής «Οριστικές διαφορές 

εργολάβων» από το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  έως τις 31/5/2013. 

Η διαχείριση χρηστών (δήλωση, δικαιώματα πρόσβασης κλπ) θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας μέσω αυτόματης και προγραμματισμένης διαδικασίας. 

 

 

 

4.27 Εφαρμογή Δήμων 

Περιγραφή 

Αφορά στις μεταβολές  των στοιχείων υπολογισμού των Δημοτικών Τελών – Δημοτικού Φόρου – ΤΑΠ 

από τους Δήμους. 

Ενημερώνει την βάση δεδομένων ΕΡΜΗ, υποχρεούται να μεταφέρει τις όποιες μεταβολές προκύπτουν 

από τους Δήμους, και στους εναλλακτικούς  παρόχους  οι οποίοι εκδίδουν λογαριασμούς βάση των 

παραπάνω στοιχείων.  

Στην διαδικασία εμπλέκονται τα αρμόδια Γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ διότι όλες οι αποφάσεις για αλλαγή 

συντελεστών και τιμών Ζώνης αποστέλλονται από τους Δήμους στα Γραφεία ΔΕΔΔΗΕ  και από εκεί με 

εσωτερικό έγγραφο αποστέλλονται στο Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών προς ενημέρωση. Η 

παραπάνω διαδικασία έχει προκύψει για την αποφυγή λαθών από την συσσώρευση μεγάλου όγκου 

αποφάσεων εκ μέρους των Δήμων στο Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και την πιο γρήγορη 

διεκπεραίωση των παραπάνω αιτημάτων. 

Χρησιμοποιείται εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο PC για έλεγχο υπέρογκων αυξήσεων και 

τήρηση στατιστικών στοιχείων.  

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής 
Διεύθυνση Υλικών, Καυσίμων 
Προμηθειών και Μεταφορών 
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Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 
Ερμής 

Ηλεκτρονικά αρχεία με αναλυτικά 
στοιχεία των παροχών που 
αφορούν στον κάθε Δήμο 
ξεχωριστά 

Προς Ερμής 

Επιστροφή στοιχείων από τους Δήμους 
με ηλεκτρονικό αρχείο όλη τη διάρκεια του 
έτους (όταν υπάρχουν μεταβολές 
στοιχείων από πλευράς Δήμων). 

Ενημέρωση της Βάσης με μεταβολές 
συντελεστών και τιμών Ζώνης. 

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 2 

Τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και εμπιστευτικότητας όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 

3.3. 

 

4.28 Net Serve 

Περιγραφή 

Είναι σύστημα οποίο παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών του Δικτύου. Χρήστες 

της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι η Περιφέρεια και οι περιοχές της ΔΠΑ καθώς και η Διεύθυνση 

Στρατηγικής. Είναι ένα αποκεντρωμένο σύστημα με τοπική εφαρμογή.  

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Στρατηγικής 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 
Ν/Α 

 

Προς Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Επειδή η εφαρμογή είναι τοπική η πρόσβαση των χρηστών είναι στην αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη 

της εφαρμογής . 

 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας από τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής. 
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4.29 Value Net 

Περιγραφή 

Είναι το σύστημα πρόκρισης ενισχύσεων δικτύων. Χρήστες της συγκεκριμένης εφαρμογής είναι οι 

Περιφέρειες και οι Περιοχές της ΔΠΑ καθώς και η Διεύθυνση Στρατηγικής. Είναι ένα αποκεντρωμένο 

σύστημα με τοπική εφαρμογή.  

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Στρατηγικής 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από 
 
Ν/Α 

 

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 

Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Επειδή η εφαρμογή είναι τοπική η πρόσβαση των χρηστών είναι στην αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη 

της εφαρμογής . 

 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας από τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής 

 

 

4.30 Εφαρμογή ΑΠΕ 

Περιγραφή 

Είναι το σύστημα διαχείρισης αιτημάτων Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παρακολούθηση αυτών σε 

όλα τα στάδια. Έχει αναπτυχθεί από το Κλιμάκιο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και έχει τεθεί σε 

παραγωγή από 14/1/2013. 

 

Ιδιοκτήτης εφαρμογής Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου 

Διασύνδεση με άλλα συστήματα  

 Σύστημα Σκοπός διασύνδεσης 

Από ΖΕΥΣ Στοιχεία υποσταθμών 

Πρός Ν/Α  

 

Διαχωρισμός Κατηγορία 0 
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Η εφαρμογή ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Εμπιστευτικότητα - Κατηγορία 1 

Επειδή η εφαρμογή είναι τοπική η πρόσβαση των χρηστών είναι στην αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη 

της εφαρμογής . 

 

Προστασία δεδομένων 

Λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας από τον ιδιοκτήτη της εφαρμογής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

Πίνακας με χρονοδιαγράμματα διαχωρισμού και σήμανσης κτηριακών 

εγκαταστάσεων  ΔΕΔΔΗΕ  
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