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ΤΜΗΜΑ I  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ∆ΙΚΑ  

Άρθρο 1  

Πεδίο εφαρµογής και βασικοί ορισµοί 

1. Με τον παρόντα Κώδικα ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(εφεξής «Κώδικας Ε∆∆ΗΕ» ή «Κώδικας ∆ικτύου») ρυθµίζονται τα δικαιώµατα και 

οι υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(εφεξής «∆ιαχειριστής Ε∆∆ΗΕ» ή «∆ιαχειριστής ∆ικτύου»), των Χρηστών του 

∆ικτύου και των Προµηθευτών, και θέµατα που αφορούν στην ανάπτυξη, στη 

λειτουργία, στην πρόσβαση στο ∆ίκτυο, στις παρεχόµενες από τον ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου υπηρεσίες και στο οικονοµικό αντάλλαγµα αυτού, όπως ειδικότερα 

αναφέρονται στο άρθρο 128 του ν. 4001/2011. 

2. Οι όροι που ορίζονται στον ν. 4001/2011 και στον ν. 3468/2006, όπως ισχύουν, καθώς 

και συµπληρωµατικά στον ν. 2773/1999, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος 

και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και χρησιµοποιούνται στον 

παρόντα Κώδικα, έχουν το περιεχόµενο και την έννοια που τους αποδίδεται στους 

νόµους και στους κώδικες αυτούς. Επιπροσθέτως για την εφαρµογή του παρόντα 

Κώδικα καθορίζονται οι κάτωθι πρόσθετοι ορισµοί που έχουν την ακόλουθη έννοια: 

(α) Ως «∆ίκτυο» νοείται το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(Ε∆∆ΗΕ) όπως αυτό ορίζεται στον ν.4001/2011. 

(β) Χρήστης του ∆ικτύου (ή «Χρήστης») είναι:  

αα) Κάθε κύριος ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης η οποία συνδέεται στο 

∆ίκτυο προκειµένου να τροφοδοτείται από αυτό (εφεξής «Καταναλωτής»). 

ββ) Κάθε κύριος εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία 

συνδέεται στο ∆ίκτυο προκειµένου να εγχέει ενέργεια σε αυτό (εφεξής 

«Παραγωγός»). 

γγ) Κάθε Αυτοπαραγωγός η εγκατάσταση του οποίου συνδέεται στο ∆ίκτυο, ως 

Καταναλωτής και ως Παραγωγός. 

δδ) Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν αιτηθεί τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους 

στο ∆ίκτυο. 

Ο όρος Πελάτης του ∆ικτύου (ή «Πελάτης») αναφέρεται, κατά ενιαίο τρόπο, στο 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι Χρήστης του ∆ικτύου των περιπτώσεων (i) 

και (iii) ανωτέρω και στον Μετρητή Φορτίου των εγκαταστάσεών του. 

(γ) Ως Όριο ∆ικτύου/Χρήστη ορίζεται το σηµείο όπου συνδέονται οι εγκαταστάσεις 

κυριότητας Χρήστη µε τις εγκαταστάσεις του ∆ικτύου, όπως ειδικότερα 

καθορίζεται στο άρθρο 66. Το όριο αυτό συνιστά και το όριο διαχωρισµού των 
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αρµοδιοτήτων µεταξύ αφενός του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και αφετέρου του 

εκάστοτε Χρήστη. 

(δ) Ως Σηµείο Κοινής Σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ορίζεται, για κάθε εγκατάσταση 

 Χρήστη, το εγγύτερο προς το Όριο ∆ικτύου/Χρήστη σηµείο του ∆ικτύου από 

 το οποίο διέρχεται ηλεκτρική ενέργεια προς και από τις εγκαταστάσεις άλλων 

 Χρηστών. 

(ε) Ως «∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο» ορίζεται το τµήµα του ∆ικτύου το οποίο συνδέεται 

ηλεκτρικά µε το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΕΣΜΗΕ).  

3. Για τα ζητήµατα που ρυθµίζονται µε τον Κώδικα ∆ικτύου, οι Προµηθευτές δύνανται 

να εκπροσωπούν τους Καταναλωτές κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης από 

αυτούς, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα Προµήθειας ή στον παρόντα 

Κώδικα, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες ορίζεται ρητά στο κείµενο 

νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ότι δεν απαιτείται εξουσιοδότηση. 

Άρθρο 2  

Εγχειρίδια Εφαρµογής του Κώδικα και Οδηγίες Εφαρµογής του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

1. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντα Κώδικα, καθώς και οι 

αναγκαίες διαδικασίες και µεθοδολογίες υπολογισµών που απαιτούνται για την 

εφαρµογή του, καθορίζονται στα Εγχειρίδια Εφαρµογής, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του Κώδικα. Τα Εγχειρίδια Εφαρµογής καταρτίζονται από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και θεσπίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας 

διαβούλευσης και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κατά την κατάρτιση των Εγχειριδίων Εφαρµογής 

λαµβάνει υπόψη διατυπωµένες σχετικές απόψεις των Χρηστών και των 

Προµηθευτών. 

3. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων στον Κώδικα ∆ικτύου και 

στα Εγχειρίδια Εφαρµογής, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να εκδίδει Τεχνικές 

Οδηγίες Εφαρµογής µε τις οποίες ρυθµίζονται τεχνικά θέµατα λεπτοµερειακού 

χαρακτήρα που δεν έχουν ρυθµιστικό περιεχόµενο ή οικονοµικό αντίκτυπο στους 

Χρήστες. Οι Οδηγίες αυτές δηµοσιεύονται στην ιστοσελιδα του ∆ιαχειριστή 

∆ικτύου, οπότε και άρχεται η εφαρµογή τους και κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. 

4. Η ΡΑΕ, δύναται να επιβάλει την τροποποίησή των Οδηγίων της παραγράφου 3, 

εφόσον το κρίνει αναγκαίο.  

Άρθρο 3  

Τροποποίηση του Κώδικα και Εγχειριδιών 

1. Ο Κώδικας και τα Εγχειρίδια Εφαρµογής µπορεί να τροποποιούνται, είτε µε 

πρωτοβουλία της ΡΑΕ, όταν το κρίνει σκόπιµο, βάσει ιδίως της εµπειρίας που 

αποκτάται από την εφαρµογή τους, λόγω αλλαγής του νοµοθετικού πλαισίου, 

κατόπιν προτάσεων των Χρηστών του ∆ικτύου και των Προµηθευτών, είτε κατόπιν 

σχετικού αιτήµατος του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Σε κάθε περίπτωση, ζητείται 

σχετική εισήγηση ή γνώµη του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και η εν λόγω τροποποίηση 

του Κώδικα ∆ικτύου τίθεται σε δηµόσια διαβούλευση πριν την έγκρισή της. 
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2. Αν κατόπιν αιτήµατος τροποποίησης του Κώδικα από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

η ΡΑΕ κρίνει ότι δεν απαιτείται τροποποίηση του Κώδικα, κοινοποιεί αιτιολογηµένη 

απόφασή της στον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου.  

3. Ρυθµίσεις του παρόντος Κώδικα οι οποίες  απορρέουν από διεθνή και εθνικά πρότυπα 

και κανονισµούς τροποποιούνται σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα και 

κανονισµούς, χωρίς να απαιτείται η  διαδικασία  τροποποίησης της παραγράφου 1. 

Άρθρο 4  

Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

1. Με την Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκρίνεται το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου και ρυθµίζονται οι 

παράµετροι της Μεθοδολογίας Υπολογισµού του Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ικτύου καθώς και όσες παράµετροι εφαρµογής προβλέπεται από τις διατάξεις του 

παρόντος Κώδικα, ότι ρυθµίζονται µε την Απόφαση αυτή, κατά την επόµενη 

Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης 

του ∆ικτύου αφορά, µεταξύ άλλων, τον τρόπο υλοποίησης του Προγράµµατος 

Ανάπτυξης του ∆ικτύου που καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 110, βάσει του 

εγκεκριµένου Σχεδίου Ανάπτυξης του ∆ικτύου κατά τις διατάξεις του άρθρου 109.  

2. Η χρονική περίοδος ισχύος της Απόφασης Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

καλείται «Ρυθµιστική Περίοδος ∆ιανοµής» και καθορίζεται µε την απόφαση αυτή µε 

διάρκεια από τρία έως πέντε συνεχόµενα πλήρη ηµερολογιακά έτη. Κάθε Ρυθµιστική 

Περίοδος ∆ιανοµής ξεκινά την αµέσως επόµενη ηµέρα από το πέρας της 

προηγούµενης Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής.  

3. Η Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδεται από τη ΡΑΕ 

τουλάχιστον (2) µήνες πριν από την έναρξη της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής 

στην οποία αφορά, µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου και τη διενέργεια 

δηµόσιας διαβούλευσης. Οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα για την έκδοση της 

Απόφασης Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται στη 

Μεθοδολογία Υπολογισµού του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 5  

Αρµοδιοτητές και Υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία 

και τη συντήρηση, υπό οικονοµικούς όρους του Ε∆∆ΗΕ ώστε να διασφαλίζεται η 

αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η µακροπρόθεσµη 

ικανότητα του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, 

λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή, 

άµεσο και αµερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών στο Ε∆∆ΗΕ.  
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2. Ο ∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ οφείλει να ασκει τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 127 του νόµου 4001/2011 καθώς και τα οριζόµενα στην Άδεια 

∆ιαχείρισης που εκδίδεται κατ’εξουσιοδόηση του άρθρου 126 του ίδιου νόµου. 

3. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του ο ∆ιαχειριστής Ε∆∆ΗΕ:  

(α) ∆ιασφαλίζει την αποφυγή κάθε διάκρισης µεταξύ Χρηστών ή κατηγοριών 

Χρηστών, καθώς και µεταξύ Προµηθευτών, εκτός αν άλλως ρητώς ορίζεται στις 

διατάξεις του παρόντος Κώδικα.  

(β) Έχει την ευθύνη για την προσήκουσα εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

Κώδικα που τον αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό µεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα 

τα αναγκαία µέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και 

καθηµερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισµού για 

την άρτια και αποτελεσµατικότερη διαχείριση και λειτουργία του ∆ικτύου, βάσει 

των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 

(γ) Μεριµνά ώστε να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και να διατίθενται όλοι οι 

αναγκαίοι πόροι για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους 

Συµµετέχοντες και Χρήστες των Συστηµάτων και του ∆ικτύου, και κατ’ 

ελάχιστον στο επίπεδο που περιγράφεται στον παρόντα Κώδικα. 

 

Άρθρο 6  

∆ιαφάνεια – Εχεµύθεια 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί την αρχή της διαφάνειας και δηµοσιοποιεί γενικά 

στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία και ανάπτυξη του ∆ικτύου και των 

εγκαταστάσεων των Χρηστών, καθώς και σχετικά µε τις δραστηριότητες των 

Προµηθευτών. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει στους Χρήστες και στους Προµηθευτές 

πληροφορίες, µετά από σχετικό αίτηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντα 

Κώδικα, εφόσον ο αιτών αποδεικνύει το απαιτούµενο έννοµο συµφέρον. 

3. Η υποχρέωση πληροφόρησης που καθορίζεται στις παραγράφους (1) και (2) ισχύει 

υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης της νοµοθεσίας περί προστασίας 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και περί απορρήτου. 

4. ∆εν θεωρούνται κατ’ αρχήν ως εµπιστευτικές γενικές πληροφορίες στατιστικού 

χαρακτήρα σχετικά µε τη λειτουργία του ∆ικτύου, τους Χρήστες, και τους 

Προµηθευτές. 

Άρθρο 7  

Επίλυση διαφορών 

1. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ ∆ιαχειριστή ∆ικτύου και Χρηστών ή µεταξύ 

Χρηστών, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, τα µέρη 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση των θεµάτων, σύµφωνα µε 

την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Στην περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ του 

∆ιαχειριστή και των Χρηστών, ο ∆ιαχειριστής καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την 

επίτευξη συµφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση της 

ασφαλούς λειτουργίας του ∆ικτύου, τη διαφάνεια των συναλλαγών, την καλή πίστη 

και τα συναλλακτικά ήθη.  
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2. Κάθε Χρήστης που θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις του Κώδικα εκ µέρους του 

∆ιαχειριστή υποβάλει σχετική αναφορά προς τον ∆ιαχειριστή, η οποία κοινοποιείται 

στη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαχειριστής απευθύνει πρόσκληση προς τον 

Χρήστη για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) ηµερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία Φιλικής 

∆ιαπραγµάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται µε σχετική έκθεση που συντάσσεται 

από τον ∆ιαχειριστή και υπογράφεται από τα δύο µέρη, εντός 30 ηµερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.  

3. Σε περίπτωση µη επίλυσης της διαφοράς µε τη διαδικασία της φιλικής 

διαπραγµάτευσης, τα µέρη µπορούν να παραπέµπουν τη διαφορά στη ΡΑΕ είτε µέσω 

της διαδικασίας καταγγελίας βάσει του άρθρου 34 του ν. 4001/2011, είτε  για την 

επίλυσή της µέσω ∆ιαιτησίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 

4001/2011 και του Κανονισµού ∆ιαιτησίας της ΡΑΕ.  

4. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που αναφέρεται στην ερµηνεία ή στην εφαρµογή του 

παρόντος Κώδικα εφαρµόζεται το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για την τυχόν δικαστική επίλυση 

διαφορών που ανακύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα 

αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια. 

 

Άρθρο 8  

Τεχνικοί κανόνες και περιορισµοί 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, κατά τη σχεδίαση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, συντήρηση και 

λειτουργία του ∆ικτύου, τηρεί τους τεχνικούς κανόνες, απαιτήσεις, προδιαγραφές και 

περιορισµούς που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στα Εγχειρίδια που εκδίδονται 

κατ’ εξουσιοδότησή του, στην απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας υπ’ αριθµ. 

70261/2874 (ΦΕΚ Β΄ 608/6-10-1967) όπως ισχύει, στα εθνικά πρότυπα, στα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, στα διεθνή πρότυπα, καθώς και στις τεχνικές κατευθύνσεις και οδηγίες που ο 

ίδιος εκδίδει, για ζητήµατα που δεν καλύπτονται από τα προαναφερθέντα πρότυπα και 

κανονισµούς. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, δύναται, µέσω των ρυθµίσεων ή των 

Εγχειριδίων του παρόντος Κώδικα, να υιοθετεί αυξηµένες τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση 

µε τα προαναφερθέντα πρότυπα και κανονισµούς, εφόσον αυτό τεκµηριώνεται για λόγους 

ασφάλειας και αξιοπιστίας του ∆ικτύου, καθώς και  προκειµένου να ανταποκριθεί στους 

στόχους Ποιότητας Υπηρεσιών και αποδοτικότητας του ∆ικτύου που τίθενται στον 

παρόντα Κώδικα. 

 

Άρθρο 9  

Ανωτέρα Βία 

1. Περιστατικό Ανωτέρας Βίας αποτελεί κάθε γεγονός ή κατάσταση που βρίσκεται 

εκτός της σφαίρας ελέγχου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή του Χρήστη ∆ικτύου το 

οποίο δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί ακόµη και µε την καταβολή προσήκουσας 

επιµέλειας εκ µέρους του και καθιστά αδύνατη την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου 

των διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας είναι ιδίως τα 

ακραία καιρικά φαινόµενα, οι απρόβλεπτες παρεµβάσεις δηµοσίων αρχών (π.χ. 

αστυνοµία, πυροσβεστική), οι απεργίες ή άλλες εργατικές κινητοποιήσεις οι οποίες 

διαρκούν περισσότερο από πέντε (5) συνεχόµενες ηµέρες και επηρεάζουν ουσιωδώς 

την εκτέλεση των υποχρεώσεων του ∆ιαχειριστή ή των Χρηστών, η πράξη πολέµου 
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(κηρυγµένου ή ακήρυχτου), η επανάσταση ή λαϊκή εξέγερση και στάση, ο σεισµός ή 

άλλη σεισµική δραστηριότητα των οποίων οι συνέπειες είναι σοβαρότερες από 

εκείνες που σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των εγκαταστάσεων δεν επηρεάζουν τη 

λειτουργία τους, οι ζηµιές από τρίτους που δεν µπορούν να αποφευχθούν όπως 

πτώσεις αεροπλάνων, δολιοφθορά ή τροµοκρατικές ενέργειες. 

2. Κριτήριο για την αναγνώριση συνθηκών ανωτέρας βίας είναι ιδίως η ιδιάζουσα φύση 

και η έκταση ενός συµβάντος, καθώς επίσης και η πιθανότητα εµφάνισής του σε 

συσχέτιση µε τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες περιβάλλοντος του επηρεαζόµενου 

τµήµατος ή περιοχής του ∆ικτύου. 

3. Συµβάντα σε εγκαταστάσεις του ∆ικτύου, τα οποία ανάγονται στην κανονική ή 

ευλόγως αναµενόµενη λειτουργία τους ή/και εµπίπτουν σε αναµενόµενες συνθήκες 

περιβάλλοντος, δεν συνιστούν περιστατικά ανωτέρας βίας. 
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ΤΜΗΜΑ II  

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 10  

Όρια Συστήµατος – ∆ικτύου  

1. Στις περιοχές της Αττικής όπου υπάρχουν υπόγειες γραµµές ΥΤ οι οποίες έχουν 

ενταχθεί στο ∆ίκτυο, ως όριο µεταξύ ∆ικτύου και Συστήµατος ορίζεται το σηµείο 

που βρίσκεται στα ανάντη των ακροκιβωτίων των καλωδιακών γραµµών ΥΤ του 

∆ικτύου, στο σηµείο σύνδεσής τους στα ΚΥΤ ή στα σηµεία ζεύξης εναερίων-

υπογείων γραµµών ΥΤ. Το όριο αυτό αποτελεί και το όριο διαχωρισµού 

αρµοδιοτήτων µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου. 

2. Ως όριο µεταξύ Συστήµατος και ∆ικτύου στους υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ του ∆ικτύου 

οι οποίοι συνδέονται απ’ ευθείας στο Σύστηµα ορίζεται το σηµείο µεταξύ του 

διακόπτη ΥΤ του µετασχηµατιστή ΥΤ/ΜΤ και του αντίστοιχου αποζεύκτη ΥΤ ή των 

ζυγών ΥΤ αν δεν υπάρχει αποζεύκτης. Το όριο αυτό αποτελεί και το όριο 

διαχωρισµού αρµοδιοτήτων µεταξύ του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 11  

Ονοµαστική Τάση του ∆ικτύου 

1. Η τάση του ∆ικτύου είναι εναλλασσόµενη, ηµιτονοειδούς µορφής. Η ενεργός τιµή 

αναφοράς της πολικής τάσης αναφέρεται εφεξής ως «Ονοµαστική Τάση». Κάθε 

τµήµα του ∆ικτύου χαρακτηρίζεται από ορισµένη Ονοµαστική Τάση.  

2. Ο εξοπλισµός του ∆ικτύου προδιαγράφεται για επίπεδο τάσης επαρκώς υψηλότερο 

της Ονοµαστικής Τάσης όπως αυτό τυποποιείται από τα ισχύοντα πρότυπα. 

3. Η Ονοµαστική Τάση στα διάφορα επίπεδα τάσης του ∆ικτύου λαµβάνει τις 

ακόλουθες τιµές: 

(α) Για το επίπεδο Χαµηλής Τάσης (εφεξής ΧΤ), δηλαδή ονοµαστικής ενεργού τιµής 

µικρότερης του 1 kV (δίκτυο τεσσάρων αγωγών), 400 V (230 V µεταξύ φάσεως 

και ουδετέρου - φασική τάση). 
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(β) Για το επίπεδο Μέσης Τάσης (εφεξής ΜΤ), δηλαδή ονοµαστικής ενεργού τιµής 

µεταξύ 1 kV και 36 kV (δίκτυο τριών αγωγών), 15 kV ή 20 kV. 

Σε ορισµένες περιοχές της Αττικής υφίστανται τµήµατα ∆ικτύου µε Ονοµαστική 

Τάση λειτουργίας 6,6 kV και 22 kV, στα οποία αποφεύγεται η σύνδεση 

εγκαταστάσεων νέων Χρηστών. Τµήµατα ∆ικτύου µε Ονοµαστική Τάση 

λειτουργίας 6,6 kV απαντώνται και σε ορισµένα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά. 

(γ) Για το επίπεδο Υψηλής Τάσης (εφεξής ΥΤ), δηλαδή ονοµαστικής ενεργού τιµής 

µεγαλύτερης των 36 kV (δίκτυο τριών αγωγών), 66 kV ή 150 kV. 

Στο Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Λειτουργίας ∆ικτύου ή και στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο 

∆ίκτυο µπορεί να θεσπίζονται και άλλες τιµές Ονοµαστικής Τάσης στα διάφορα 

επίπεδα τάσης του ∆ικτύου. 

Άρθρο 12  

Συχνότητα ∆ικτύου 

1. Η Συχνότητα του ∆ικτύου είναι ενιαία και ίση µε τη συχνότητα λειτουργίας του 

Συστήµατος, για ολόκληρο το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, και ενιαία για έκαστο 

αποµονωµένο ηλεκτρικό δίκτυο Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

2. Η ονοµαστική τιµή της Συχνότητας του ∆ικτύου είναι ίση µε 50 Hz (κύκλοι ανά 

δευτερόλεπτο). Τα όρια αποδεκτής διακύµανσης αυτής καθορίζονται στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης του Συστήµατος για το ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών για τα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν φέρει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του 

αναφορικά µε το ∆ίκτυο, ευθύνη για τον έλεγχο της Συχνότητας του ∆ικτύου. 

Άρθρο 13  

Ισχύς βραχυκυκλώσεως του ∆ικτύου 

1. Η σχεδίαση και η λειτουργία του ∆ικτύου πραγµατοποιείται από τον ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου κατά τρόπο ώστε η µέγιστη αναµενόµενη τιµή της έντασης 

βραχυκυκλώσεως στα διάφορα επίπεδα αυτού (αρχική συµµετρική τιµή), να µην 

υπερβαίνει τις ακόλουθες τιµές σχεδιασµού: 

(α) Στο ∆ίκτυο ΧΤ: 

 αα) Για υπόγειο δίκτυο τυπικά τα 25 kΑ, και κατά περίπτωση τα 30 kA. 

 ββ) Για εναέριο δίκτυο τυπικά τα 15 kA, και κατά περίπτωση τα 25 kA. 

(β) Στο ∆ίκτυο ΜΤ: 

 αα) Για το δίκτυο 20 kV, τα 7,2 kA. 

 ββ) Για το δίκτυο 15 kV, τα 9,6 kA. 

 γγ) Για τα παλαιά δίκτυα 6,6 kV και 22 kV, 14,0 kA και 13,0 kA, αντίστοιχα. 

(γ) Στο ∆ίκτυο ΥΤ (150 kV) τα 31,0 kA. 

2. Σε αποµακρυσµένα σηµεία του ∆ικτύου η ένταση βραχυκυκλώσεως µπορεί να είναι 

σηµαντικά µικρότερη από τα παραπάνω αναφερόµενα µεγέθη. Ιδιαίτερα στο ∆ίκτυο 

των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών που τροφοδοτείται από σταθµούς παραγωγής 

µικρής εγκατεστηµένης ισχύος, η ένταση βραχυκυκλώσεως είναι κατά κανόνα πολύ 
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µικρότερη, ενώ σε θέσεις του ∆ικτύου πλησίον σταθµών παραγωγής µεγάλης 

εγκατεστηµένης ισχύος µπορεί να είναι και µεγαλύτερη.  

Άρθρο 14  

Προστασία του ∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου επιλέγει τα σχήµατα προστασίας του ∆ικτύου, 

εγκαθιστά, ρυθµίζει και συντηρεί τον απαραίτητο εξοπλισµό, ώστε να διασφαλίζεται 

η αρτιότητα του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων, καθώς και ο περιορισµός, στο 

µέτρο του δυνατού, των επιπτώσεων στην ποιότητα της ενέργειας.  

2. Η προστασία έναντι σφαλµάτων επιτυγχάνεται µε εγκατάσταση κατάλληλων 

διατάξεων στις γραµµές, στους υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ και ΜΤ/ΧΤ και στα όρια 

∆ικτύου - Χρηστών, εν γένει ως ακολούθως: 

(α) Στις γραµµές ΥΤ και στους υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ εγκαθίστανται ειδικές 

διατάξεις προστασίας επιµέρους συνιστωσών (ζυγοί, µετασχηµατιστές κλπ.).  

(β) Στην αναχώρηση κάθε γραµµής ΜΤ από τους υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ ή τους 

σταθµούς παραγωγής Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, εγκαθίσταται τριφασικός 

διακόπτης ισχύος, ελεγχόµενος από ηλεκτρονόµους υπερεντάσεως. Στην 

περίπτωση των εναέριων γραµµών ΜΤ, ο διακόπτης πραγµατοποιεί συνήθως 

κύκλο διακοπών-αυτοµάτων επαναφορών, παραµένοντας τελικά σε ανοικτή 

θέση για τα µόνιµα σφάλµατα και σε κλειστή θέση για τα παροδικά και για τα 

µόνιµα που αποµονώθηκαν µέσω της επιλογικής συνεργασίας µε άλλα µέσα 

προστασίας επί της γραµµής ΜΤ. 

(γ) Επί των εναέριων γραµµών ΜΤ εγκαθίστανται διακοπτικά στοιχεία προστασίας 

(διακόπτες ισχύος αυτοµάτου επαναφοράς, διακόπτες αποµόνωσης και 

ασφάλειες), η λειτουργία των οποίων προκαλεί τριπολική ή µονοπολική 

απόζευξη.  

(δ) Οι υποσταθµοί ΜΤ/ΧΤ προστατεύονται µε ασφάλειες στην πλευρά ΜΤ.  

(ε)  Οι γραµµές ΧΤ προστατεύονται µε ασφάλειες που τοποθετούνται στις 

αναχωρήσεις από τους ζυγούς ΧΤ των υποσταθµών ΜΤ/ΧΤ. 

(στ) Στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη εγκαθίσταται κατάλληλο µέσο προστασίας 

υπερεντάσεως, µε στόχο να αποµονώνεται η εγκατάσταση του Χρήστη σε 

περίπτωση σφάλµατος σε αυτή. 

(ζ) Σε εγκαταστάσεις Παραγωγών προβλέπονται οι ειδικές λειτουργίες προστασίας 

απόζευξης του άρθρου 73, οι οποίες υλοποιούνται από εξοπλισµό κυριότητας 

του Παραγωγού.  

3. Η προστασία εξοπλισµού του ∆ικτύου έναντι ατµοσφαιρικών υπερτάσεων 

πραγµατοποιείται µε την εγκατάσταση κατάλληλων απαγωγών υπερτάσεων (π.χ. 

αλεξικεραύνων) σε επιλεγµένα σηµεία του ∆ικτύου. 

Άρθρο 15   

Γείωση του ∆ικτύου 

Η γείωση του ∆ικτύου υλοποιείται ως ακολούθως: 

(α) Το ∆ίκτυο ΧΤ είναι τεσσάρων αγωγών (3 φάσεις και ουδέτερος) και έχει γειωµένο 

ουδέτερο. Στο ∆ίκτυο εφαρµόζεται η Ουδετέρωση (µέθοδος ΤΝ), δηλαδή όλα τα 
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εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των 

Χρηστών συνδέονται στον γειωµένο ουδέτερο αγωγό του ∆ικτύου. Ο ουδέτερος 

αγωγός του ∆ικτύου γειώνεται κατ’ ελάχιστο στον υποσταθµό ΜΤ/ΧΤ, στα όρια 

∆ικτύου/Χρήστη (στο σηµείο εγκατάστασης του Μετρητή) καθώς και σε κατάλληλα 

σηµεία κατά µήκος των γραµµών ΧΤ.  

 Σε τµήµα της Αττικής και κατ’ εξαίρεση σε περιοχές του ∆ικτύου στις οποίες δεν 

ικανοποιούνται οι τεχνικές προϋποθέσεις Ουδετέρωσης, όπως αυτές ορίζονται στο 

Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και εξειδικεύονται στις σχετικές Οδηγίες του 

∆ιαχειριστή, εφαρµόζεται η Άµεση Γείωση (µέθοδος ΤΤ), όπου όλα τα εκτεθειµένα 

αγώγιµα µέρη των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Χρηστών 

συνδέονται στο σύστηµα γείωσης της εγκατάστασης, το οποίο δεν συνδέεται µε τον 

γειωµένο ουδέτερο αγωγό του ∆ικτύου. Ο ουδέτερος αγωγός γειώνεται στον 

υποσταθµό ΜΤ/ΧΤ και σε κατάλληλα σηµεία κατά µήκος των γραµµών ΧΤ. 

(β) Στο ∆ίκτυο ΜΤ γειώνεται ο ουδέτερος κόµβος των µετασχηµατιστών στους 

υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ µέσω ωµικής αντιστάσεως, ώστε να περιορίζεται η ένταση του 

σφάλµατος προς γη σε 1000 Α κατά µέγιστο. Εξαίρεση αποτελούν: 

αα) Τα παλαιά δίκτυα 6,6 kV και 22 kV στα οποία ο ουδέτερος κόµβος είναι άµεσα 

γειωµένος, δηλαδή χωρίς την παρεµβολή αντιστάσεως.  

ββ) Ο ουδέτερος κόµβος των µετασχηµατιστών ανύψωσης των τοπικών σταθµών 

παραγωγής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 

γγ) Το ∆ίκτυο ΜΤ ορισµένων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, όπου ο ουδέτερος 

κόµβος ΜΤ παραµένει αγείωτος. 

(γ) Στο ∆ίκτυο ΥΤ ο ουδέτερος κόµβος, όπου υπάρχει, είναι πάντοτε απευθείας 

γειωµένος. 

Άρθρο 16   

Ρύθµιση και έλεγχος της τάσης 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την αποτελεσµατική ρύθµιση και τον έλεγχο 

της τάσης του ∆ικτύου  µε την αξιοποίηση κατάλληλων µέσων, όπως τα αυτόµατα 

συστήµατα αλλαγής τάσης υπό φορτίο των µετασχηµατιστών ΥΤ/ΜΤ, οι 

χειροκίνητοι µηχανισµοί αλλαγής λήψης εκτός φορτίου των µετασχηµατιστών 

ΜΤ/ΧΤ, οι αυτόµατοι ρυθµιστές τάσης των µονάδων παραγωγής στα Μη 

∆ιασυνδεδεµένα Νησιά, οι ρυθµιστές τάσης επί των γραµµών του ∆ικτύου ΜΤ και 

οι συσκευές αντιστάθµισης της αέργου ισχύος. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µπορεί να επιβάλει σε εγκαταστάσεις παραγωγής που 

είναι συνδεδεµένες στο ∆ίκτυο να συµβάλλουν στη ρύθµιση της τάσης µε έλεγχο της 

απορρόφησης/έγχυσης αέργου ισχύος, ή και µε περιορισµό της παραγόµενης ενεργού 

ισχύος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο Κεφάλαιο 17.  

Άρθρο 17  

Λειτουργική δοµή του ∆ικτύου 

1. Η δοµή του ∆ικτύου, εξαιρουµένου του δικτύου ΥΤ των Μ∆Ν, κατά τη λειτουργία 

του είναι ακτινική. 

2. Η νησιδοποίηση τµήµατος του ∆ικτύου, δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία τµήµα 

του ∆ικτύου που περιλαµβάνει τοπικό φορτίο και σταθµούς παραγωγής αποκόπτεται 
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λειτουργικά από το ανάντη ηλεκτρικό σύστηµα, δεν είναι αποδεκτή στο 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο. Στο ∆ίκτυο των Μ∆Ν καταστάσεις νησιδοποίησης µπορεί 

κατά περίπτωση να είναι αποδεκτές κατά την κρίση των ∆ιαχειριστών Μ∆Ν και 

∆ικτύου µόνο εφόσον το νησιδοποιηµένο τµήµα του ∆ικτύου τροφοδοτείται από 

ελεγχόµενους σταθµούς παραγωγής, οι οποίοι µπορούν να εξασφαλίσουν τη ρύθµιση 

της συχνότητας και της τάσης στο τµήµα αυτό. Για την αποφυγή καταστάσεων 

νησιδοποίησης, οι σταθµοί παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο οφείλουν να 

διαθέτουν τα συστήµατα προστασίας απόζευξης που αναφέρονται στο άρθρο 73.  

Άρθρο 18  

Μετάδοση σηµάτων 

1. Το ∆ίκτυο δύναται να χρησιµοποιείται για τη µετάδοση σηµάτων, µε σκοπό την 

αµφίδροµη διακίνηση πληροφοριών κατάστασης και εντολών σε εξοπλισµό του 

∆ικτύου ή των Χρηστών, ∆εδοµένων Μετρήσεων και καταγραφής ποιότητας 

ενέργειας. Η µετάδοση σηµάτων µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω των ενεργών 

αγωγών του ∆ικτύου, µέσω δικτύου οπτικών ινών ή γραµµών πιλότων που 

εγκαθίστανται επί του ∆ικτύου ή ανεξάρτητα από αυτό, καθώς και µε ασύρµατα µέσα 

επικοινωνίας που αποτελούν τµήµα του εξοπλισµού του ∆ικτύου.  

2. Η µετάδοση σηµάτων µέσω του ∆ικτύου ελέγχεται αποκλειστικά από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. ∆εν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση του ∆ικτύου για τη 

µετάδοση σηµάτων µεταξύ εγκαταστάσεων Χρηστών. Οι γραµµές ισχύος εντός των 

ορίων εγκαταστάσεων Χρηστών δύνανται να χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση 

σηµάτων υπό όρους και περιορισµούς, σχετικά µε τυχόν επίδραση στη λειτουργία 

του ∆ικτύου οι οποίοι καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 
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[αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκοπίµως κενή] 
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ΤΜΗΜΑ III  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19   

Ποιότητα Υπηρεσιών - Βασικοί ορισµοί 

1. Η Συνέχεια Τροφοδότησης των Χρηστών προσδιορίζεται από τη συχνότητα και τη 

διάρκεια των ∆ιακοπών Τροφοδότησης. Ως τέτοιες νοούνται οι καταστάσεις κατά τις 

οποίες η τάση στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη είναι µικρότερη από 5% της ονοµαστικής 

τιµής της. 

2. Η Ποιότητα Τάσης αναφέρεται σε ένα σύνολο διαταραχών (αποκλίσεις) των βασικών 

χαρακτηριστικών της τάσης του ∆ικτύου, τα οποία ορίζονται στο Πρότυπο ΕΝ 50160 

και περιλαµβάνουν το πλάτος και τη χρονική µεταβλητότητα αυτού, τη συχνότητα, 

την κυµατοµορφή και την τριφασική συµµετρία. 

3. Ως Ποιότητα Ενέργειας ορίζεται η Συνέχεια Τροφοδότησης και η Ποιότητα Τάσης 

που παρέχεται στους Χρήστες του ∆ικτύου. 

4. Η Ποιότητα Εξυπηρέτησης προσδιορίζεται από το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

Χρηστών κατά τις συναλλαγές τους µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Στην έννοια της 

Ποιότητας Εξυπηρέτησης δεν συµπεριλαµβάνονται τα ζητήµατα της Ποιότητας 

Ενέργειας. 

5. Ως Ποιότητα Υπηρεσιών ορίζεται η Ποιότητα Ενέργειας και η Ποιότητα 

Εξυπηρέτησης που παρέχεται στους Χρήστες του ∆ικτύου. 

Άρθρο 20   

Ποιότητα Υπηρεσιών - Γενικές υποχρεώσεις του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει τα πρόσφορα µέτρα ώστε να τηρούνται τα όρια 

Ποιότητας Ενέργειας που καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.  

2. Ο Κύριος του ∆ικτύου παρέχει τους αναγκαίους πόρους για τη διασφάλιση της 

Ποιότητας Υπηρεσιών που παρέχεται στους Χρήστες σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κώδικα και των Αδειών Κυριότητας και ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. 

Άρθρο 21  

Εγχειρίδια εφαρµογής του Κώδικα ∆ικτύου για τη ρύθµιση της 

Ποιότητας Υπηρεσιών 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Τµήµατος, εκδίδονται Εγχειρίδιο 

Ποιότητας Ενέργειας και Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρθρο 2. 
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2. Με το Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης, 

καθορίζονται µεταξύ άλλων, λεπτοµέρειες για τις προδιαγραφές των συστηµάτων 

παρακολούθησης της Ποιότητας Υπηρεσιών ∆ικτύου, κανόνες υπολογισµού των 

δεικτών Ποιότητας Υπηρεσιών, τυχόν πρόσθετοι δείκτες Ποιότητας Υπηρεσιών και 

κανόνες υπολογισµού αυτών, η εξειδίκευση ορισµών και κανόνων αναγνώρισης 

συνθηκών ανωτέρας βίας, διαδικασία ελέγχου της πληρότητας και ακρίβειας των 

πληροφοριών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την Ποιότητα Υπηρεσιών, καθώς και 

ενέργειες σε περίπτωση διαπίστωσης µη ικανοποιητικής πληρότητας ή ακρίβειας των 

πληροφοριών, και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων του 

παρόντος Τµήµατος του Κώδικα ∆ικτύου. 

Άρθρο 22   

Ποιότητα Υπηρεσιών - Γενικές διατάξεις για τα όρια της παρεχόµενης 

ποιότητας 

1. Η παρεχόµενη προς τους Χρήστες Ποιότητα Υπηρεσιών πρέπει να ικανοποιεί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται σύµφωνα µε τα άρθρα 28 και 38, οι οποίες 

διακρίνονται ως εξής: 

(α) Όρια Ατοµικών Εγγυήσεων, τα οποία αφορούν στην ποιότητα που παρέχεται 

αυτοτελώς σε κάθε Χρήστη. Η παραβίαση των ορίων αυτών δύναται να επιφέρει 

καταβολή χρηµατικών ποσών από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου προς τον 

Χρήστη αυτόν. 

(β) Όρια Ολικής Απόδοσης, τα οποία αφορούν στην ποιότητα που παρέχεται 

συνολικά στους Χρήστες ή σε ορισµένη οµάδα αυτών. Η παραβίαση των ορίων 

αυτών δύναται να επιφέρει οικονοµική επιβάρυνση του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου, κατά την έγκριση του απαιτούµενου εσόδου από τη ΡΑΕ, χωρίς να 

συνεπάγεται περαιτέρω την καταβολή χρηµατικού ποσού από τον ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου προς κάποιο συγκεκριµένο Χρήστη. 

2. Για ορισµένα χαρακτηριστικά της Ποιότητας Υπηρεσιών, δύνανται να ορίζονται και 

Όρια Προσδοκώµενης Ποιότητας, η υπέρβαση των οποίων καταδεικνύει ότι η µέση 

Ποιότητα Υπηρεσιών για την αντίστοιχη οµάδα Χρηστών είναι ανώτερη από την 

προσδοκώµενη. Στην περίπτωση που για ορισµένη διάσταση της Ποιότητας 

Υπηρεσιών ορίζονται Όρια Ολικής Απόδοσης και Όρια Προσδοκώµενης Ποιότητας, 

ως Ζώνη Αναµενόµενης Ποιότητας ορίζεται η περιοχή ανάµεσα στα όρια αυτά. 

3. Όρια Ποιότητας Τάσης, Συνέχειας Τροφοδότησης και Ποιότητας Εξυπηρέτησης, 

καθορίζονται για ορισµένη διάσταση ποιότητας. Κατά τον καθορισµό των ορίων 

λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στα Κεφάλαια 7 και 8 και ιδίως στα άρθρα 27 

και 38. Σε ειδικές περιπτώσεις κατά τα οποίες εκτιµάται ότι ο προσδιορισµός ορίων 

δεν µπορεί να βασιστεί σε επαρκή στατιστικά δεδοµένα για την εκτίµηση της 

υφιστάµενης κατάστασης του ∆ικτύου, δύνανται να καθορίζονται ενδεικτικά όρια 

Ποιότητας Τάσης, Συνέχειας Τροφοδότησης και Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

4. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται το Πρότυπο EN50160, όπως εκάστοτε ισχύει, για τα  

ελάχιστα επίπεδα των διαστάσεων ποιότητας της τάσης που ορίζονται σε αυτό, 

ανεξάρτητως του καθορισµού Ορίων Ποιότητας Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του παρόντος Τµήµατος. 
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Άρθρο 23  

Οικονοµικά ανταλλάγµατα υπέρ Χρηστών για την Ποιότητα 

Υπηρεσιών 

1. Τα οικονοµικά ανταλλάγµατα που αναγνωρίζονται υπέρ Χρηστών λόγω παραβίασης 

των Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων, καταβάλλονται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

σε αυτούς, χωρίς υποχρέωση υποβολής αίτησης από τους Χρήστες. Σε περίπτωση 

εκπρόθεσµης καταβολής µπορεί να προβλέπεται προσαύξηση του ανταλλάγµατος. 

2. Στις περιπτώσεις όπου η καταβολή των οικονοµικών ανταλλαγµάτων 

πραγµατοποιείται µέσω των Προµηθευτών, οι Προµηθευτές οφείλουν να 

αναγράφουν διακριτά στα τιµολόγια κάθε Καταναλωτή που εκπροσωπούν τα 

οικονοµικά ανταλλάγµατα που πιστώνονται στον Καταναλωτή από τον ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου λόγω παραβίασης των Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων. 

3. Ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο 

Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Άρθρο 24  

∆ιακοπές Τροφοδότησης – Ορισµοί και κατηγοριοποίηση 

1. Οι ∆ιακοπές Τροφοδότησης ταξινοµούνται ως εξής: 

(α) Προγραµµατισµένες ∆ιακοπές, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκτέλεση 

προγραµµατισµένων εργασιών επί του ∆ικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να έχει ενηµερώσει, εκ των προτέρων, 

εγκαίρως και επαρκώς, τους Χρήστες που επηρεάζονται. 

(β) Μη Προγραµµατισµένες ∆ιακοπές, οι οποίες οφείλονται κατά κανόνα σε 

σφάλµατα ή βλάβες στοιχείων του ∆ικτύου καθώς και σε γεγονότα εκτός της 

σφαίρας ευθύνης ή ελέγχου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Οι Μη 

Προγραµµατισµένες ∆ιακοπές διακρίνονται σε: 

αα) Μακρές ∆ιακοπές, η διάρκεια των οποίων υπερβαίνει τα 3 λεπτά της ώρας, 

και οι οποίες προκαλούνται κατά κανόνα από µόνιµα σφάλµατα ή βλάβες. 

ββ) Βραχείες ∆ιακοπές, η διάρκεια των οποίων είναι µικρότερη από 3 λεπτά της 

ώρας, και οι οποίες προκαλούνται κατά κανόνα από τη λειτουργία των 

µέσων προστασίας των εναέριων τµηµάτων του ∆ικτύου (κύκλος διακοπών-

αυτοµάτων επανοπλισµών διακοπτών αναχώρησης γραµµών) για την 

αποµόνωση παροδικών σφαλµάτων. 

2. Ο ελάχιστος χρόνος και ο τρόπος της εκ των προτέρων ενηµέρωσης των Χρηστών 

για µία ∆ιακοπή Τροφοδότησης, προκειµένου η ενηµέρωση να αναγνωρίζεται ως 

έγκαιρη και επαρκής και η ∆ιακοπή Τροφοδότησης ως Προγραµµατισµένη, 

καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια 

της προγραµµατιζόµενης ∆ιακοπής Τροφοδότησης, τη διάκριση µεταξύ των 

Χρηστών διαφορετικών κατηγοριών και άλλους παράγοντες. 
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3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Τµήµατος, εµπίπτουν στην έννοια 

της διακοπής τροφοδότησης και κατηγοριοποιούνται βάσει αιτίας, σύµφωνα µε το 

Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας, οι διακοπές τροφοδότησης τµηµάτων του ∆ικτύου 

που αφορούν στη λειτουργία του Συστήµατος ή στην επάρκεια ισχύος του 

συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής. 

4. Η απενεργοποίηση της σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρηστών βάσει των διατάξεων 

κατά το άρθρο 54, δεν εµπίπτει στην έννοια της διακοπής τροφοδότησης στο πλαίσιο 

εφαρµογής του παρόντος Τµήµατος. Οµοίως, δεν νοούνται ως ∆ιακοπές 

Τροφοδότησης και δεν υπάγονται στις ρυθµίσεις του παρόντα Κώδικα, η διακοπή της 

έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας από εγκαταστάσεις Παραγωγών, η οποία συντελείται 

είτε στο πλαίσιο της κατανοµής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή από τον ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 

σε ότι αφορά την κατανοµή µονάδων παραγωγής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 

είτε  κατ’ εντολή του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά το άρθρο 78. 

 

Άρθρο 25   

Γενικοί στατιστικοί δείκτες συνέχειας τροφοδότησης - Ορισµοί 

1. Ο δείκτης Μέση Συχνότητα ∆ιακοπών ανά Χρήστη - SAIFI (System Average 

Interruption Frequency Index) ορίζεται ως ο µέσος ετησίως αριθµός ∆ιακοπών 

Τροφοδότησης ανά Χρήστη: 

1

K

i

i

tot

N

SAIFI
N

==
∑

 

όπου: 

Ni το πλήθος των Χρηστών που επηρεάζονται από τη ∆ιακοπή Τροφοδότησης 

(i), 

Ntot το συνολικό πλήθος των Χρηστών οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται 

στο ∆ίκτυο, 

( )
1

K

i=
∑  άθροιση για όλες τις ∆ιακοπές Τροφοδότησης κατά τη διάρκεια ενός έτους, 

το πλήθος των οποίων είναι (Κ). 

2. Ο δείκτης Μέση ∆ιάρκεια ∆ιακοπών ανά Χρήστη - SAIDI (System Average 

Interruption Duration Index) ορίζεται ως η συνολική χρονική περίοδος ανά έτος, κατά 

την οποία, κατά µέσο όρο, ένας Χρήστης υφίσταται ∆ιακοπή Τροφοδότησης: 

( )
1

K

i i

i

tot

N D

SAIDI
N

=

×
=
∑

 

όπου: 

Di η διάρκεια της ∆ιακοπής Τροφοδότησης (i), σε λεπτά της ώρας, 

 τα λοιπά σύµβολα µεγεθών ως ανωτέρω. 
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3. Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται πρόσθετοι δείκτες της 

Ποιότητας Ενέργειας, οι οποίοι αφορούν στη Συνέχεια Τροφοδότησης των 

εγκαταστάσεων ενός Χρήστη ή ενός συνόλου Χρηστών. 

Άρθρο 26   

Στατιστικοί δείκτες Ποιότητας Ενέργειας – Βασικές αρχές κανόνων 

υπολογισµού 

1. Οι κανόνες υπολογισµού των στατιστικών δεικτών Ποιότητας Ενέργειας 

καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας, λαµβάνοντας υπόψη και την 

εξέλιξη στις τεχνολογίες συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, µε βάση τις αρχές 

που περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους. 

2. Οι κανόνες υπολογισµού διασφαλίζουν ότι συµβάντα που έχουν επίπτωση στις 

παρακολουθούµενες διαστάσεις Ποιότητας Ενέργειας, καταγράφονται κατά τρόπο 

στατιστικά επαρκή και ότι η επίπτωσή τους αντανακλάται στους αντίστοιχους 

δείκτες. 

3. Οι στατιστικοί δείκτες Ποιότητας Ενέργειας, που καθορίζονται σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στα άρθρα 19, 21 και 26, µπορεί να υπολογίζονται διακριτά για 

τµήµατα του ∆ικτύου ή οµάδες Χρηστών, και σε αντιστοιχία προς τα σχετικά Όρια 

Ποιότητας Ενέργειας, καθώς και βάσει άλλων κατάλληλων κριτηρίων, ώστε να 

εξυπηρετούνται ιδίως οι εξής στόχοι: 

(α) Να αντανακλάται η επίδραση των ενδεχόµενων τοπικών ιδιαιτεροτήτων σε 

σχέση µε τις συνθήκες εδάφους και περιβάλλοντος. 

(β) Να αντανακλάται η επίδραση των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων σχεδίασης, 

λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου, όπως για παράδειγµα η τροφοδότηση 

µέσω υπόγειων ή εναέριων γραµµών κ.ά. 

(γ) Να αποτιµάται διακριτά η επίδραση της λειτουργίας του Συστήµατος, του 

συστήµατος παραγωγής των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών και της επάρκειας 

εφοδιασµού, στην Ποιότητα Ενέργειας. 

(δ) Να αποτιµάται διακριτά η επίδραση αιτίων και συνθηκών διαφόρων κατηγοριών 

που έχουν επίπτωση στην Ποιότητα Ενέργειας. ∆ιακρίνονται οι εξής κατηγορίες: 

αα) Αίτια ή συνθήκες εντός της σφαίρας ευθύνης ή ελέγχου του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου. 

ββ) Εξαιρετικά δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

γγ) Παρέµβαση ή υπαιτιότητα τρίτων ή Χρηστών ή δηµόσιων αρχών. 

δδ) Λοιπά περιστατικά ανωτέρας βίας. 

4. Οι στατιστικοί δείκτες Συνέχειας Τροφοδότησης υπολογίζονται διακριτά για 

Προγραµµατισµένες και Μη Προγραµµατισµένες ∆ιακοπές Τροφοδότησης. Οι 

στατιστικοί δείκτες που αφορούν στο πλήθος των Μη Προγραµµατισµένων 

∆ιακοπών υπολογίζονται τόσο για τις Μακρές ∆ιακοπές Τροφοδότησης, όσο και για 

τις Βραχείες ∆ιακοπές Τροφοδότησης, εφόσον υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, και 

σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας. 

5. Ο υπολογισµός δεικτών Συνέχειας Τροφοδότησης που ορίζονται ως µέσες τιµές ανά 

Χρήστη, όπως για παράδειγµα οι δείκτες SAIFI και SAIDI, για τις περιπτώσεις που 

δεν υπάρχουν ακριβείς µετρήσεις ανά Χρήστη, και προκειµένου να εκτιµηθεί για 
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κάθε διακοπή πόσοι Χρήστες επηρεάστηκαν και σε ποιον βαθµό, όπως και οι 

κατηγορίες των επηρεασθέντων Χρηστών, δύναται να βασίζεται σε κατάλληλες 

παραδοχές, όπως για παράδειγµα το µέσο πλήθος συνδεόµενων Χρηστών ανά 

γραµµή ΜΤ ή ΧΤ, ή ανά υποσταθµό ΜΤ/ΧΤ, κλπ., και σε κατάλληλα στοιχεία όπως 

η ισχύς, ο τύπος και το εκτιµώµενο φορτίο των υποσταθµών ΜΤ/ΧΤ η λειτουργία 

των οποίων διακόπτεται. 

6. Στην περίπτωση που η διάρκεια Προγραµµατισµένης ∆ιακοπής υπερβαίνει 

σηµαντικά την καθορισθείσα στην αντίστοιχη ειδοποίηση προς τους Χρήστες, ο 

επιπλέον χρόνος διακοπής λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό των στατιστικών 

δεικτών που αναφέρονται στις Μη Προγραµµατισµένες ∆ιακοπές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΟΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Άρθρο 27   

Κανόνες εφαρµογής ορίων Ποιότητας Ενέργειας 

1. Τα όρια Ποιότητας Τάσης και Συνέχειας Τροφοδότησης καθορίζονται µε την 

Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με την απόφαση αυτή 

καθορίζονται τα Όρια Ατοµικών Εγγυήσεων, τα Όρια Ολικής Απόδοσης και τα Όρια 

Προσδοκώµενης Ποιότητας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 22, τα οποία  

αφορούν τους δείκτες Ποιότητας Τάσης και Συνέχειας Τροφοδότησης που ορίζονται 

στα άρθρα 21 και 25 του παρόντος Κώδικα, καθώς και στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Ενέργειας.  

2. Για τον ως άνω καθορισµό των ορίων Ποιότητας Ενέργειας, λαµβάνονται υπόψη 

ιδίως τα εξής: 

(α) Οι ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας ενέργειας, όπως αυτές ορίζονται στο 

Πρότυπο ΕΝ50160, όπως ισχύει. 

(β) Το τρέχον επίπεδο Ποιότητας Ενέργειας που παρέχεται στους Χρήστες. 

(γ) Η τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα του εξοπλισµού και της διαχείρισης των 

ηλεκτρικών δικτύων. 

(δ) Η εξέλιξη των αναγκών των Χρηστών αναφορικά µε την Ποιότητα Ενέργειας 

των εγκαταστάσεών τους, καθώς και η προθυµία τους να πληρώσουν για 

βελτίωσή της ή να αποδεχθούν χαµηλότερη Ποιότητα Ενέργειας. 

(ε) Το αναµενόµενο ετήσιο κόστος του ∆ικτύου καθώς και εκτιµήσεις του κόστους 

των διαθέσιµων τρόπων βελτίωσης της Ποιότητας  Ενέργειας. 

(στ) Η επίδραση ενδεχόµενων τοπικών ιδιαιτεροτήτων µεταξύ διαφορετικών 

τµηµάτων του ∆ικτύου ή οµάδων χρηστών, στο επίπεδο της Ποιότητας 

Ενέργειας και στο κόστος βελτίωσής της, καθώς και η αντίστοιχη ανάγκη 

διαφοροποίησης των στόχων που τίθενται για την Ποιότητα Ενέργειας.    

(ζ) Συγκριτικές αναλύσεις του ετήσιου κόστους και της παρεχόµενης Ποιότητας 

Ενέργειας από δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς. 

(η) Ειδικά για τις ∆ιακοπές Τροφοδότησης, το γεγονός ότι η εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου του ∆ικτύου οι οποίες συµβάλλουν 
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σηµαντικά στη µείωση της διάρκειας των ∆ιακοπών, ενδέχεται να έχει αντίθετη 

επίδραση στη συχνότητα των ∆ιακοπών. 

3. Τα όρια Ποιότητας Ενέργειας αναφέρονται στην τάση στα όρια ∆ικτύου/Χρηστών. 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, κατά την παρακολούθηση της λειτουργίας του ∆ικτύου 

και προκειµένου ναι διασφαλίζεται η τήρηση των ορίων στα όρια ∆ικτύου/Χρηστών, 

θέτει κατά την κρίση του αντίστοιχα όρια και σε άλλα σηµεία του ∆ικτύου. 

4. Τα όρια Ποιότητας Ενέργειας δύνανται να τίθενται ενιαία για ολόκληρο το ∆ίκτυο, 

ή/και για διαφορετικά τµήµατα του ∆ικτύου ή για οµάδες Χρηστών, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διαθέτει τη σχετική τεχνολογική 

δυνατότητα. Λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας και 

στην Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής. 

5. Τα Όρια Ατοµικών Εγγυήσεων, τα Όρια Ολικής Απόδοσης και τα Όρια 

Προσδοκώµενης Ποιότητας τίθενται επί δεικτών οι οποίοι αντανακλούν το επίπεδο 

ποιότητας που διαµορφώνεται αποκλειστικά λόγω συµβάντων ή συνθηκών που 

εντάσσονται στη σφαίρα ευθύνης ή ελέγχου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

6. Σε περιπτώσεις υποβάθµισης της Ποιότητας Ενέργειας λόγω αιτίων ή συνθηκών που 

δεν εµπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης ή ελέγχου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά τα 

ανωτέρω, ο τελευταίος λαµβάνει όλα τα, κατά την κρίση του, αναγκαία και πρόσφορα 

µέτρα για την ικανοποιητική ηλεκτροοδότηση του µεγαλύτερου δυνατού τµήµατος 

των Χρηστών που επηρεάζονται. 

Άρθρο 28  

Συµβάσεις Ελέγχου της Ζήτησης 

1. Οι πρότυπες Συµβάσεις Ελέγχου της Ζήτησης εγκρίνονται από τη ΡΑΕ κατόπιν 

εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

2. Οι Συµβάσεις Ελέγχου της Ζήτησης παρέχουν τη δυνατότητα στον ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου να θέτει περιορισµούς ή και να διακόπτει µε δική του πρωτοβουλία την 

τροφοδότηση των εγκαταστάσεων των συµβεβληµένων Καταναλωτών, µετά από 

προειδοποίησή τους, κατά τις οριζόµενες στις Συµβάσεις περιόδους, όπως κατ’ 

εξοχήν είναι οι περίοδοι υψηλής φόρτισης του ∆ικτύου. 

3. Συµβάσεις Ελέγχου της Ζήτησης δύνανται να συνάπτονται σε περιοχές του ∆ικτύου 

οι οποίες τροφοδοτούνται µέσω στοιχείων του ∆ικτύου (υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ, 

γραµµών ΥΤ και υποβρύχιων καλωδιακών γραµµών ΜΤ), η φόρτιση των οποίων 

είναι υψηλή µε βάση τα εφαρµοζόµενα κριτήρια σχεδιασµού. Ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου ενεργοποιεί τη δυνατότητα σύναψης Συµβάσεων Ελέγχου της Ζήτησης στις 

ανωτέρω περιοχές του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που 

προβλέπονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης.  

4. Συµβάσεις Ελέγχου της Ζήτησης δύνανται να συνάπτουν Καταναλωτές, η 

κατανάλωση ενέργειας των οποίων µετράται από Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή 

Φορτίου, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, λαµβανοµένων υπόψη των προβλέψεων 

της παραγράφου 2 του παρόντος. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ορίζει τις πρόσθετες 

αναγκαίες τεχνικές προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εγκαταστάσεις του 

Καταναλωτή, όταν η διαχείριση της ζήτησης προβλέπεται να γίνεται µέσω 

τηλεχειρισµού ή κατ’ αυτοµατοποιηµένο τρόπο. Στις περιπτώσεις όπου ο έλεγχος της 

ζήτησης προβλέπεται να πραγµατοποιείται µέσω τηλεχειρισµού ή κατ’ 

αυτοµατοποιηµένο τρόπο, η ενεργοποίηση της δυνατότητας σύναψης Συµβάσεων 
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Ελέγχου της Ζήτησης τελεί υπό την πρόσθετη προϋπόθεση διαθεσιµότητας των 

αναγκαίων τεχνικών συστηµάτων για τη διαχείριση της ζήτησης των συµβεβληµένων 

Καταναλωτών. 

5. Στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η 

διαδικασία βάσει της οποίας ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να ενεργοποιεί τη 

δυνατότητα σύναψης Συµβάσεων Ελέγχου της Ζήτησης σε συγκεκριµένες περιοχές 

του ∆ικτύου, και περαιτέρω καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής της 

υπηρεσίας, ο τρόπος προσδιορισµού των Καταναλωτών που θα συνάψουν 

συµβάσεις,  η µεθοδολογία υπολογισµού των ανταλλαγµάτων που καταβάλλονται 

από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στους αντισυµβαλόµενους Καταναλωτές, καθώς 

και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. Με την Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής µπορούν να 

ρυθµίζονται παράµετροι για την εφαρµογή των Συµβάσεων Ελέγχου της Ζήτησης.  

6. Οι συναφθείσες Συµβάσεις Ελέγχου της Ζήτησης γνωστοποιούνται στους 

Προµηθευτές των αντίστοιχων Καταναλωτών από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.  

7. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποβάλλει ετησίως Έκθεση µε στατιστικά στοιχεία 

σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 29  

Εξατοµικευµένες µετρήσεις Ποιότητας Ενέργειας 

1. Οι Χρήστες έχουν το δικαίωµα ατοµικής εξακρίβωσης της Ποιότητας Τάσης ή και 

της Συνέχειας Τροφοδότησης των εγκαταστάσεών τους. Η εξακρίβωση αυτή δύναται 

να γίνει: 

(α) Μέσω των συσκευών καταγραφής που τυχόν εγκαθίστανται από τον ∆ιαχειριστή 

στα όρια των εγκαταστάσεών του µε το ∆ίκτυο, βάσει του άρθρου 30 ή κατά 

άλλο τρόπο. 

(β) Μέσω της εγκατάστασης κατάλληλων συσκευών καταγραφής για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα µε µέριµνα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατόπιν αιτήσεως 

του Χρήστη. 

(γ) Με βάση τα δεδοµένα του µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας για διαστάσεις 

Ποιότητας Ενέργειας σε περίπτωση που ο µετρητής κατανάλωσης έχει τη 

δυνατότητα αυτή. 

2. Οι διαταραχές της Ποιότητας Τάσης έχουν εν γένει τοπικό χαρακτήρα. Για τον λόγο 

αυτόν, ασφαλής εκτίµηση της Ποιότητας Τάσης τροφοδότησης των εγκαταστάσεων 

ενός Χρήστη γίνεται κατά κανόνα µε την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού 

κοντά στο αντίστοιχο όριο ∆ικτύου/Χρήστη. Όσον αφορά τη Συνέχεια 

Τροφοδότησης, οι µετρήσεις σε ένα σηµείο του ∆ικτύου δύνανται να παρέχουν 

αξιόπιστη ένδειξη για τις ∆ιακοπές Τροφοδότησης όλων των Χρηστών που 

συνδέονται στο ίδιο τµήµα του ∆ικτύου. 

Μετά από αίτηση Χρήστη για ατοµική εξακρίβωση Ποιότητας Ενέργειας, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει προσφορά, η οποία περιγράφει τον εξοπλισµό, 

τη διάρκεια της µέτρησης και το σχετικό τίµηµα βάσει εγκεκριµένου από τη ΡΑΕ 

τιµοκαταλόγου. Εφόσον ο Χρήστης αποδεχτεί την προσφορά, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου εγκαθιστά τον µετρητικό εξοπλισµό για κατάλληλο χρονικό διάστηµα. Το 

τίµηµα αυτό καταβάλλεται από τον Χρήστη, εντός προθεσµίας που τάσσει ο 
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∆ιαχειριστής του ∆ικτύου στην προσφορά, µετά την ολοκλήρωση των µετρήσεων και 

εφόσον από τις µετρήσεις αυτές δεν προκύψει παραβίαση Ορίων Ατοµικών 

Εγγυήσεων. Η µη καταβολή του οφειλόµενου τιµήµατος εντός της προθεσµίας 

συνιστά λόγο διακοπής της παροχής ηλεκτροδότησης του συγκεκριµένου Χρήστη. 

3. Οι Χρήστες λαµβάνουν τα αποτελέσµατα των εξατοµικευµένων µετρήσεων που 

αφορούν τις εγκαταστάσεις τους και δικαιούνται κατόπιν αιτήµατός τους πρόσβαση 

στα σχετικά πρωτογενή δεδοµένα τα οποία αποθηκεύονται στα συστήµατα 

καταγραφής και αποθήκευσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

4. Η ΡΑΕ δύναται να ζητά από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου τη διεξαγωγή ελέγχου της 

Ποιότητας Ενέργειας σε επιλεγµένα σηµεία του ∆ικτύου, και το σχετικό κόστος 

βαρύνει τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. 

5. Λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 

Ποιότητας Ενέργειας. 

Άρθρο 30   

Παρακολούθηση Ποιότητας Ενέργειας σε επίπεδο ∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρακολουθεί την Ποιότητα Ενέργειας σε επίπεδο 

∆ικτύου. Για την παρακολούθηση της συνολικής Ποιότητας Ενέργειας που παρέχεται 

στους Χρήστες, στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας, καθορίζονται ιδίως τα εξής: 

(α) Ο βαθµός και η έκταση παρακολούθησης από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

χαρακτηριστικών της Ποιότητας Τάσης του ∆ικτύου ή των ∆ιακοπών 

Τροφοδότησης, προκειµένου να επιτυγχάνεται εκτίµηση της παρεχόµενης 

ποιότητας σε επίπεδο Χρήστη ή σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής ή ανά οµάδα 

Χρηστών όπου αυτό είναι εφικτό, ή η εν γένει παρακολούθηση της λειτουργίας 

του ∆ικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας δύνανται 

να καθορίζονται οι διαδικασίες µέτρησης. 

(β) Προδιαγραφές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών. 

(γ) Ειδικότεροι κανόνες πρόσβασης στις πληροφορίες, σε εφαρµογή των αρχών που 

καθορίζονται στο άρθρο 7. 

(δ) Κανόνες τυποποίησης αναφορών σχετικά µε την Ποιότητα Ενέργειας. 

2. Στις περιπτώσεις που ο βαθµός πληρότητας ή και ακρίβειας των πληροφοριών του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την Ποιότητα Ενέργειας που παρέχεται στους Χρήστες 

δεν είναι ικανοποιητικός, οι επηρεαζόµενοι δείκτες Ποιότητας Ενέργειας 

αναθεωρούνται µε βάση τα ειδικότερα καθοριζόµενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Ενέργειας. 

3. Στο πλαίσιο του καθορισµού των ορίων Ποιότητας Ενέργειας καθώς και 

παρακολούθησης της παρεχόµενης ποιότητας σε επίπεδο ∆ικτύου, µε την Απόφαση 

Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας δύνανται να καθορίζονται  υποσύνολα 

Χρηστών στις εγκαταστάσεις των οποίων ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εγκαθιστά και 

λειτουργεί εξοπλισµό για τη µέτρηση διαστάσεων της Ποιότητας Ενέργειας. Η 

εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση του εξοπλισµού αυτού γίνονται µε 

µέριµνα και δαπάνες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

4. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της Ποιότητας Ενέργειας σε επίπεδο ∆ικτύου, η 

ΡΑΕ εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, τα σηµεία του 

∆ικτύου όπου εγκαθίσταται εξοπλισµός µέτρησης διαστάσεων Ποιότητας Ενέργειας. 
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Άρθρο 31   

Συνέπειες µη τήρησης ορίων ατοµικών εγγυήσεων Ποιότητας 

Ενέργειας που παρέχεται σε Χρήστες µε εξατοµικευµένη µέτρηση 

1. Παραβίαση των Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων αναφορικά µε την Ποιότητα Ενέργειας 

που παρέχεται σε Χρήστες στους οποίους γίνεται εξατοµικευµένη µέτρηση της 

Ποιότητας Ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 29, οδηγεί στην αναγνώριση 

οικονοµικών ανταλλαγµάτων εκ µέρους του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και υπέρ των 

Χρηστών αυτών. 

2. Οι περιπτώσεις αναγνώρισης οικονοµικών ανταλλαγµάτων εκ µέρους του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και υπέρ των Χρηστών, καθώς και το ύψος αυτών ανά 

περίπτωση, εγκρίνονται µε την Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Οικονοµικό αντάλλαγµα δύναται να καθορίζεται για επιµέρους διαστάσεις της 

Ποιότητας Ενέργειας και οµάδες Χρηστών. 

3. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται µόνο 

στην περίπτωση εγκαταστάσεων Χρηστών όπου γίνεται εξατοµικευµένη µέτρηση 

διαστάσεων της Ποιότητας Ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 29, και για τις 

διαστάσεις αυτές. 

Άρθρο 32  

Συνέπειες µη τήρησης ορίων ατοµικών εγγυήσεων ποιότητας ενέργειας 

που παρέχεται σε Χρήστες χωρίς εξατοµικευµένη µέτρηση 

1. Αποδεδειγµένη παραβίαση των Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων αναφορικά µε 

διαστάσεις Ποιότητας Ενέργειας η οποία αφορά Χρήστες χωρίς εξατοµικευµένη 

µέτρηση της Ποιότητας Ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 29, οδηγεί στην 

αναγνώριση οικονοµικών ανταλλαγµάτων εκ µέρους του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

και υπέρ των Χρηστών αυτών, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεώς τους, τα οποία 

ταυτίζονται µε τα ανταλλάγµατα που αναγνωρίζονται σε Χρήστες της ίδιας 

κατηγορίας µε εξατοµικευµένη µέτρηση της Ποιότητας Ενέργειας. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αναγνωρίζει το οικονοµικό αντάλλαγµα υπέρ Χρήστη 

εφόσον από µετρήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη διάσταση της Ποιότητας 

Ενέργειας γειτονικών Χρηστών, βάσει του άρθρου 29,  αποδεικνύεται η παραβίαση 

Ορίου Ατοµικών Εγγυήσεων και για τον εν λόγω Χρήστη. Η επάρκεια της απόδειξης 

αυτής κρίνεται βάσει των κανόνων που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Ενέργειας. 

Άρθρο 33  

Συνέπειες παραβίασης Ορίων Ολικής Απόδοσης Ποιότητας Ενέργειας 

1. Κάθε παραβίαση των Ορίων Ολικής Απόδοσης αναφορικά µε την αποδεκτή 

Ποιότητα Ενέργειας που παρέχεται στους Χρήστες σε επίπεδο ∆ικτύου, δηλαδή η 

απόδοση χαµηλότερης ποιότητας από την ελάχιστη αναµενόµενη σε ορισµένη 

διάσταση ποιότητας, έχει ως αποτέλεσµα την ετήσια χρέωση του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου µε ποσό που συµβολίζεται µε QχρEk,i, όταν αφορά απόδοση χαµηλότερης 

ποιότητας στη διάσταση (k) της Ποιότητας Ενέργειας. 

2. Για τις διαστάσεις της Ποιότητας Ενέργειας που έχει οριστεί Ζώνη Αναµενόµενης 

Ποιότητας, κάθε υπέρβαση του Ορίου Προσδοκώµενης Ποιότητας σε επίπεδο 
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∆ικτύου, δηλαδή η απόδοση υψηλότερης ποιότητας από την µέγιστη προσδοκώµενη 

σε ορισµένη διάσταση ποιότητας, έχει ως αποτέλεσµα την ετήσια πίστωση του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µε ποσό που συµβολίζεται µε QπισEk,i, όταν αφορά 

απόδοση υψηλότερης ποιότητας στη διάσταση (k) της Ποιότητας Ενέργειας. 

3. Η ετήσια καθαρή χρέωση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, λόγω απόκλισης της 

Ποιότητας Ενέργειας σε επίπεδο ∆ικτύου από την αναµενόµενη κατά τη διάσταση 

(k) αυτής, υπολογίζεται ως η διαφορά των ποσών QχρEk,i και QπισEk,i. Η συνολική 

ετήσια καθαρή χρέωση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, λόγω απόκλισης της Ποιότητας 

Ενέργειας σε επίπεδο ∆ικτύου από την αναµενόµενη για το σύνολο των διαστάσεων 

αυτής, συµβολίζεται µε QEi και υπολογίζεται από το αλγεβρικό άθροισµα των 

επιµέρους καθαρών χρεώσεων ανά διάσταση (k), για όλες τις διαστάσεις της 

Ποιότητας Ενέργειας. 

4. Τα ποσά χρέωσης ή πίστωσης ανά µονάδα απόκλισης διαστάσεων Ποιότητας 

Ενέργειας από τα αντίστοιχα όρια ολικής απόδοσης, καθώς και ο τρόπος 

υπολογισµού της ετήσιας χρέωσης ή πίστωσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σε 

περίπτωση απόκλισης από την αναµενόµενη ποιότητα για κάθε διάσταση της 

Ποιότητας Ενέργειας σε επίπεδο ∆ικτύου, καθορίζονται στην Απόφαση Ρύθµισης 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η χρέωση ή πίστωση καθορίζεται διακριτά για 

κάθε διάσταση της Ποιότητας Ενέργειας και είναι εν γένει ανάλογη προς την 

υπέρβαση του αντίστοιχου ορίου. ∆ύνανται να καθορίζονται ζώνες αδιαφορίας εντός 

των οποίων η απόκλιση της ποιότητας δεν συνεπάγεται χρέωση ή πίστωση. Επίσης, 

δύνανται να καθορίζονται άνω και κάτω όρια στη συνολική κατά τα ανωτέρω καθαρή 

ετησίως χρέωση ή πίστωση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου λόγω απόκλισης της 

Ποιότητας Ενέργειας σε επίπεδο ∆ικτύου από την αναµενόµενη, QEi, ως ποσοστό 

του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ικτύου που καθορίζεται κατά το άρθρο 126. Ο 

τρόπος υπολογισµού της χρέωσης QχρEk,i δύναται να διαφέρει από τον τρόπο 

υπολογισµού της πίστωσης QπισEk,i. 

5. Για τον καθορισµό της ετήσιας πίστωσης ή χρέωσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σε 

περίπτωση απόκλισης από την αναµενόµενη ποιότητα για κάθε διάσταση της 

Ποιότητας Ενέργειας, δύναται να λαµβάνεται υπόψη η συσχέτιση του οφέλους και 

του κόστους των Χρηστών λόγω της βελτίωσης ή επιδείνωσης της ποιότητας, 

αντιστοίχως, στην εν λόγω διάσταση ποιότητας. 

6. Λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας 

Ενέργειας. 

Άρθρο 34  

Αποζηµίωση Καταναλωτών για βλάβες συσκευών 

1. Στις περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών σε συσκευές Καταναλωτών του ∆ικτύου, 

εξαιτίας συµβάντων που σχετίζονται µε το ∆ίκτυο, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν τις βλάβες, κατόπιν σχετικού αιτήµατός τους. Εάν 

οι βλάβες αυτές αποδεδειγµένα οφείλονται σε συµβάν για το οποίο φέρει  ευθύνη ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, από σχετικές πράξεις ή παραλείψεις του, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου καταβάλλει αποζηµίωση στους Καταναλωτές που υπέστησαν βλάβες. 

Καταναλωτής που αιτήθηκε µε έννοµο συµφέρον τη διερεύνηση συµβάντος, έχει 

πρόσβαση στα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα της διερεύνησης που διεξήγαγε ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου.  
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2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν καταβάλλει, βάσει των υποχρεώσεών του που 

απορρέουν από τον παρόντα Κώδικα, αποζηµίωση για ενδεχόµενες ζηµίες από 

διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, µείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών 

προς τρίτους, και για κάθε έµµεση ή παρεπόµενη βλάβη του Καταναλωτή ή 

εργαζοµένων του ή τρίτων σχετιζόµενων µε τη λειτουργία της εγκατάστασης του 

Καταναλωτή. 

3. ∆εν γεννάται, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, καµία αξίωση 

αποζηµίωσης έναντι του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν 

σε συσκευές ή εξοπλισµό Καταναλωτή υπό συνθήκες που συνιστούν τυχαία 

συµβάντα, τυχαίες βλάβες υλικών του δικτύου, ανωτέρα βία ή για λόγους οι οποίοι 

δεν εντάσσονται στη σφαίρα ευθύνης  του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στο πλαίσιο των 

διατάξεων του παρόντος Κώδικα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της τυχαίας 

διακοπής ουδετέρου, για την οποία εφαρµόζονται τα ειδικότερα οριζόµενα στο 

Εγχειρίδιο Ποιότητας Υπηρεσιών. 

4. Το ύψος της αποζηµίωσης ανά συµβάν και Καταναλωτή για τις περιπτώσεις της 

παραγράφου 1 καθορίζεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά περίπτωση και 

είναι ανάλογο της ζηµίας που υπέστησαν οι συσκευές του Καταναλωτή, λαµβάνοντας 

υπόψη τυχόν συνυπαιτιότητα του Καταναλωτή στην επέλευση του συµβάντος και 

στο εύρος της προκληθείσας ζηµίας, που ενδέχεται να µειώνει το ύψος της δυνητικής 

αποζηµίωσης. 

5. Τυχόν αποζηµίωση Καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, δεν σχετίζεται µε οικονοµικά 

ανταλλάγµατα που ενδεχοµένως του αναγνωρίζονται κατά τα άρθρα 31 και 32 του 

παρόντος Κώδικα. 

6. Οι διαδικασίες υποβολής αιτήµατος για αποζηµίωση, οι προϋποθέσεις και οι αρχές 

καθορισµού του ύψους της δυνητικής αποζηµίωσης και οι σχετικές διαδικασίες του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Υπηρεσιών. 

7. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί αρχείο όλων των περιπτώσεων υποβολής 

αιτηµάτων αποζηµίωσης για διάστηµα τριών ετών από τον χρόνο υποβολής τους και 

αποστέλλει ετησίως στη ΡΑΕ σχετική έκθεση που τεκµηριώνεται βάσει στατιστικών 

στοιχείων που συνυποβάλλονται.  

Άρθρο 35  

Αναφορά και δηµοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων Ποιότητας 

Ενέργειας 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, υποβάλλει στη ΡΑΕ ετησίως έκθεση στατιστικής 

ανάλυσης της Ποιότητας Ενέργειας που παρέχεται στους Χρήστες. Ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία Ποιότητας Ενέργειας 

ανά γεωγραφική περιοχή, καθώς και πρόσβαση στα πρωτογενή στοιχεία για 

οποιοδήποτε έλεγχο τυχόν απαιτηθεί. 

2. Στην ετήσια έκθεση για την Ποιότητα Ενέργειας περιλαµβάνεται στατιστική 

ανάλυση βάσει των δεικτών που καθορίζονται κατά τα άρθρα 26 και 27 και δίνεται 

έµφαση στην παρουσίαση του παρεχόµενου επιπέδου Ποιότητας Ενέργειας, όπως 

αποτυπώνεται µέσω των σχετικών δεικτών και της τήρησης των αντίστοιχων ορίων, 

και στο σχολιασµό των σχετικών αποτελεσµάτων. Περιλαµβάνονται ιδίως τα εξής 

ανά διάσταση Ποιότητας Ενέργειας, γεωγραφική περιοχή και επίπεδο τάσης: 
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(α) Αποτελέσµατα στατιστικής ανάλυσης Ποιότητας Ενέργειας που 

παρακολουθούνται, σχολιασµός και προτάσεις. 

(β) Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υπέρβαση Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων. 

(γ) Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υπέρβαση Ορίων Ολικής Απόδοσης, ή και 

Ορίων Προσδοκώµενης Ποιότητας. 

(δ) Στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τα οικονοµικά ανταλλάγµατα που 

αναγνωρίστηκαν σε Χρήστες στις περιπτώσεις παραβιάσεων Ορίων Ατοµικών 

Εγγυήσεων. 

(ε) Στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε εξωδικαστικώς καταβαλλόµενες 

αποζηµιώσεις στις περιπτώσεις πρόκλησης βλαβών στις εγκαταστάσεις 

Χρηστών. 

3. Η ετήσια έκθεση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την Ποιότητα Ενέργειας 

εγκρίνεται από τη ΡΑΕ, η οποία δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειρστή µε 

εξαίρεση τυχόν µη δηµοσιοποιήσιµων στοιχείων. Προς το σκοπό αυτό ο ∆ιαχειριστής 

εισηγείται για το τµήµα της έκθεσης προς δηµοσιοποίηση. Η ΡΑΕ, εφόσον το κρίνει 

αναγκαιο, επιβάλλει την τροποποίηση της Έκθεσης.  

4. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται 

στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

Άρθρο 36   

Ποιότητα Εξυπηρέτησης – Ορισµοί 

1. Η Ποιότητα Εξυπηρέτησης αναφέρεται σε υπηρεσίες που παρέχονται από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στους Χρήστες αυτού, προ και µετά τη σύνδεσή τους µε το 

∆ίκτυο. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρακολουθεί την παρεχόµενη Ποιότητα Εξυπηρέτησης 

προς τους Χρήστες, εφαρµόζοντας δείκτες µε τους οποίους προσδιορίζεται η 

απόδοσή του. 

Άρθρο 37   

Στατιστικοί δείκτες Ποιότητας Εξυπηρέτησης – Γενικές διατάξεις 

1. Οι δείκτες µέτρησης της παρεχόµενης Ποιότητας Εξυπηρέτησης και οι κανόνες 

υπολογισµού τους καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης. Για την 

πλειονότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στους 

Χρήστες, διακριτή διάσταση της Ποιότητας Εξυπηρέτησης που παρέχεται στους 

Χρήστες αποτελεί ο χρόνος ανταπόκρισης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

2. Οι κανόνες υπολογισµού διασφαλίζουν ότι συµβάντα που έχουν επίπτωση στις 

παρακολουθούµενες διαστάσεις Ποιότητας Εξυπηρέτησης, καταγράφονται κατά 

τρόπο στατιστικά επαρκή και ότι η επίπτωσή τους αντανακλάται στους αντίστοιχους 

δείκτες. 
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3. Οι στατιστικοί δείκτες Ποιότητας Εξυπηρέτησης υπολογίζονται ώστε να 

εξυπηρετούνται ιδίως οι εξής στόχοι: 

(α) Να αποτιµάται η παρεχόµενη Ποιότητα Εξυπηρέτησης και τυχόν 

αναγκαιότητα λήψης µέτρων βελτίωσης σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής. 

(β) Να αντανακλάται η επίδραση ενδεχόµενων νέων µέτρων και 

χρησιµοποιούµενων τεχνολογιών. 

(γ) Να αντανακλάται η επίδραση των ενδεχόµενων τοπικών ιδιαιτεροτήτων, και η 

ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων ή και θέσπισης διαφορετικών ορίων ποιότητας. 

(δ) Να αποτιµάται κατά το δυνατόν η επίδραση αιτίων και συνθηκών διαφόρων 

κατηγοριών τα οποία έχουν επίπτωση στην Ποιότητα Εξυπηρέτησης. 

∆ιακρίνονται οι εξής κατηγορίες: 

αα) Αίτια ή συνθήκες εντός της σφαίρας ευθύνης ή ελέγχου του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

ββ) Παρέµβαση ή υπαιτιότητα τρίτων ή Χρηστών ή δηµόσιων 

αρχών. 

γγ) Ανωτέρα βία. 

(ε) Να αποτιµάται η Ποιότητα Εξυπηρέτησης που παρέχεται σε επιµέρους οµάδες 

Χρηστών, για παράδειγµα διακριτά ανά επίπεδο τάσης, κλπ. 

(στ) Να εντοπίζονται ενδεχόµενες αδυναµίες στις διαδικασίες εξυπηρέτησης των 

Χρηστών. 

Άρθρο 38  

Κανόνες εφαρµογής ορίων Ποιότητας Εξυπηρέτησης 

1. Τα όρια Ποιότητας Εξυπηρέτησης καθορίζονται µε την Απόφαση Ρύθµισης 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε τη µορφή Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων, Ορίων 

Ολικής Απόδοσης και Ορίων Προσδοκώµενης Ποιότητας κατά το άρθρο 22. 

2. Για τον ως άνω καθορισµό των ορίων Ποιότητας Εξυπηρέτησης, λαµβάνονται υπόψη 

ιδίως τα εξής: 

(α) Το τρέχον επίπεδο Ποιότητας Εξυπηρέτησης που παρέχεται στους Χρήστες. 

(β) Η εξέλιξη της τεχνολογίας αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών προς τους 

Χρήστες και την παρακολούθηση αυτής. 

(γ) Η εξέλιξη των αναγκών των Χρηστών για καλύτερη Ποιότητα Εξυπηρέτησης, 

καθώς και η προθυµία τους να πληρώσουν για βελτίωσή της ή να αποδεχθούν 

χαµηλότερη Ποιότητα Εξυπηρέτησης. 

(δ) Το αναµενόµενο ετήσιο κόστος του ∆ικτύου καθώς και εκτιµήσεις του κόστους 

των διαθέσιµων τρόπων βελτίωσης της Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

(ε) Συγκριτικές αναλύσεις του ετήσιου κόστους και της παρεχόµενης Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης από επιχειρήσεις διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 

(στ) Η επίδραση ενδεχόµενων τοπικών ιδιαιτεροτήτων µεταξύ διαφορετικών 

τµηµάτων του ∆ικτύου ή οµάδων χρηστών, στο επίπεδο της Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης και στο κόστος βελτίωσής της, καθώς και η αντίστοιχη ανάγκη 

διαφοροποίησης των στόχων που τίθενται για την Ποιότητα Εξυπηρέτησης. 
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3. Τα όρια Ποιότητας Εξυπηρέτησης τίθενται ενιαία για όλους τους Χρήστες. Στη 

περίπτωση που υφίστανται αντικειµενικοί λόγοι για διαφοροποίηση βάσει 

τεκµηριωµένης εισήγησης του ∆ιαχειριστή ή της ΡΑΕ, είναι δυνατόν να τιθενται 

διαφορετικά όρια Ποιότητας Εξυπηρέτησης κατά γεωγραφικές περιοχές ή οµάδες 

Χρηστών, λαµβάνοντας υπόψη και τη σχετική τεχνολογική δυνατότητα που διαθέτει 

ο ∆ιαχειριστής.  

4. Τα Όρια Ατοµικών Εγγυήσεων, τα Όρια Ολικής Απόδοσης και τα Όρια 

Προσδοκώµενης Ποιότητας τίθενται επί δεικτών οι οποίοι αντανακλούν το επίπεδο 

ποιότητας που διαµορφώνεται αποκλειστικά λόγω συµβάντων ή συνθηκών που 

εντάσσονται στη σφαίρα ευθύνης ή ελέγχου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

5. Εάν κατά την παροχή υπηρεσιών παρεµβάλλονται εργασίες ή ενέργειες που πρέπει 

να εκπληρωθούν µε ευθύνη του Χρήστη ή άλλου τρίτου εκτός της σφαίρας ευθύνης 

ή ελέγχου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, τότε ο χρόνος για απόκτηση 

εξουσιοδοτήσεων, αδειών και εκτέλεση τέτοιων εργασιών δεν συνυπολογίζεται στον 

χρόνο παροχής υπηρεσιών. 

6. Σε περιπτώσεις υποβάθµισης της Ποιότητας Εξυπηρέτησης λόγω αιτίων ή συνθηκών 

που δεν εµπίπτουν στη σφαίρα ευθύνης ή ελέγχου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

περιλαµβανοµένων συνθηκών ανωτέρας βίας, αυτός οφείλει να λαµβάνει όλα τα κατά 

την κρίση του ενδεδειγµένα και πρόσφορα µέτρα για την παροχή ικανοποιητικής 

κατά το δυνατόν Ποιότητας Εξυπηρέτησης στο µεγαλύτερο δυνατό τµήµα των 

Χρηστών που επηρεάζονται. 

Άρθρο 39   

Παρακολούθηση Ποιότητας Εξυπηρέτησης 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρακολουθεί την Ποιότητα Εξυπηρέτησης που 

παρέχεται στους Χρήστες σε εξατοµικευµένο και συνολικό επίπεδο. Στο Εγχειρίδιο 

Ποιότητας Εξυπηρέτησης καθορίζονται ιδίως τα εξής: 

(α) Ο βαθµός και η έκταση παρακολούθησης από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

διαστάσεων της Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

(β) Προδιαγραφές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών. 

(γ) Κανόνες πρόσβασης στις πληροφορίες σε εφαρµογή των αρχών που 

καθορίζονται στο άρθρο 7. 

(δ) Κανόνες τυποποίησης αναφορών σχετικά µε την Ποιότητα Εξυπηρέτησης. 

2. Στις περιπτώσεις που ο βαθµός πληρότητας ή και ακρίβειας των πληροφοριών του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την Ποιότητα Εξυπηρέτησης δεν είναι ικανοποιητικός, 

οι επηρεαζόµενοι δείκτες Ποιότητας Εξυπηρέτησης αναθεωρούνται µε βάση τα 

ειδικότερα καθοριζόµενα στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

Άρθρο 40  

Συνέπειες µη τήρησης ορίων ατοµικών εγγυήσεων Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης 

1. Η παραβίαση των Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων αναφορικά µε την Ποιότητα 

Εξυπηρέτησης προς Χρήστες, συνεπάγεται αναγνώριση οικονοµικών 

ανταλλαγµάτων υπέρ των Χρηστών εκ µέρους του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 
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2. Οι περιπτώσεις αναγνώρισης οικονοµικών ανταλλαγµάτων της παραγράφου 1, 

καθώς και το ύψος τους ανά περίπτωση, καθορίζονται στην Απόφαση Ρύθµισης 

∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οικονοµικό αντάλλαγµα δύναται να καθορίζεται 

για επιµέρους διαστάσεις της Ποιότητας Εξυπηρέτησης και οµάδες Χρηστών.  

Άρθρο 41   

Συνέπειες παραβίασης Ορίων Ολικής Απόδοσης Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης 

1. Κάθε παραβίαση των Ορίων Ολικής Απόδοσης αναφορικά µε την αποδεκτή 

Ποιότητα Εξυπηρέτησης προς τους Χρήστες, δηλαδή η απόδοση χαµηλότερης 

ποιότητας από την ελάχιστη αναµενόµενη σε ορισµένη διάσταση ποιότητας σε 

συνολικό επίπεδο, έχει ως αποτέλεσµα την ετήσια χρέωση του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου µε ποσό που συµβολίζεται µε QχρSk,i, όταν αφορά απόδοση χαµηλότερης 

ποιότητας στη διάσταση (k) της Ποιότητας Εξυπηρέτησης προς τους Χρήστες. 

2. Για τις διαστάσεις της Ποιότητας Εξυπηρέτησης που έχει οριστεί Ζώνη 

Αναµενόµενης Ποιότητας, κάθε υπέρβαση του Ορίου Προσδοκώµενης Ποιότητας 

αναφορικά µε την Ποιότητα Εξυπηρέτησης προς τους Χρήστες, δηλαδή η απόδοση 

υψηλότερης ποιότητας από την προσδοκώµενη σε ορισµένη διάσταση ποιότητας σε 

συνολικό επίπεδο, έχει ως αποτέλεσµα την ετήσια πίστωση του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου µε ποσό που συµβολίζεται µε QπισSk,i, όταν αφορά απόδοση υψηλότερης 

ποιότητας στη διάσταση (k) της Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

3. Η ετήσια καθαρή χρέωση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, λόγω απόκλισης της 

Ποιότητας Εξυπηρέτησης σε επίπεδο ∆ικτύου από την αναµενόµενη κατά τη 

διάσταση (k) αυτής, υπολογίζεται ως η διαφορά των ποσών QχρSk,i και QπισSk,i. Η 

συνολική ετήσια καθαρή χρέωση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, λόγω απόκλισης της 

παρεχόµενης σε επίπεδο ∆ικτύου Ποιότητας Εξυπηρέτησης από την αναµενόµενη για 

το σύνολο των διαστάσεων αυτής, συµβολίζεται µε QSi και υπολογίζεται από το 

αλγεβρικό άθροισµα των επιµέρους καθαρών χρεώσεων ανά διάσταση (k), για όλες 

τις διαστάσεις της Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

4. Τα ποσά χρέωσης ή πίστωσης ανά µονάδα απόκλισης διαστάσεων Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης από τα αντίστοιχα Όρια Ολικής Απόδοσης, καθώς και ο τρόπος 

υπολογισµού της ετήσιας χρέωσης ή πίστωσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σε 

περίπτωση απόκλισης από την αναµενόµενη ποιότητα για κάθε διάσταση της 

Ποιότητας Εξυπηρέτησης, καθορίζονται στην Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η χρέωση ή πίστωση καθορίζεται διακριτά για κάθε διάσταση 

της Ποιότητας Εξυπηρέτησης και είναι εν γένει ανάλογη προς την υπέρβαση του 

αντίστοιχου ορίου. Στην Απόφαση αυτή δύναται να καθορίζονται: 

(α) Ζώνες αδιαφορίας εντός των οποίων η απόκλιση της ποιότητας δεν 

 συνεπάγεται χρέωση ή πίστωση.  

(β) Άνω και κάτω όρια στη συνολική κατά τα ανωτέρω καθαρή ετησίως χρέωση ή 

 πίστωση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου λόγω απόκλισης της Ποιότητας 

 Εξυπηρέτησης σε επίπεδο ∆ικτύου από την αναµενόµενη, QSi, ως ποσοστό του 

 Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ικτύου που καθορίζεται κατά το άρθρο 126. 

Ο τρόπος υπολογισµού της χρέωσης QχρSk,i δύναται να διαφέρει από τον τρόπο 

υπολογισµού της πίστωσης QπισSk,i. 



Τµήµα ΙΙΙ: Ποιότητα Υπηρεσιών ∆ικτύου 

29 

 

5. Για τον καθορισµό της ετήσιας πίστωσης ή χρέωσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σε 

περίπτωση απόκλισης από την προσδοκώµενη ποιότητα για µία διάσταση της 

Ποιότητας Εξυπηρέτησης, δύναται να λαµβάνεται υπόψη η συσχέτιση του οφέλους 

και του κόστους των Χρηστών λόγω της βελτίωσης ή επιδείνωσης της ποιότητας, 

αντιστοίχως, στην εν λόγω διάσταση. 

6. Λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 

Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 

Άρθρο 42   

Αναφορά και δηµοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποβάλλει στη ΡΑΕ ετησίως έκθεση στατιστικής 

ανάλυσης της Ποιότητας Εξυπηρέτησης που παρέχεται στους Χρήστες. Ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου θέτει στη διάθεση της ΡΑΕ αναλυτικά στοιχεία Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης ανά γεωγραφική περιοχή καθώς και πρόσβαση στα πρωτογενή 

στοιχεία για οποιοδήποτε έλεγχο τυχόν απαιτηθεί. 

2. Στην ετήσια έκθεση για την Ποιότητα Εξυπηρέτησης περιλαµβάνεται στατιστική 

ανάλυση βάσει των δεικτών που καθορίζονται κατά το άρθρο 37 και δίνεται έµφαση 

στην παρουσίαση του παρεχόµενου επιπέδου Ποιότητας Εξυπηρέτησης, όπως 

αποτυπώνεται µέσω των σχετικών δεικτών και της τήρησης των αντίστοιχων ορίων, 

και στο σχολιασµό των σχετικών αποτελεσµάτων. Περιλαµβάνονται ιδίως τα εξής 

ανά διάσταση Ποιότητας Εξυπηρέτησης, γεωγραφική περιοχή και ανά επίπεδο 

τάσης: 

(α) Αποτελέσµατα στατιστικής ανάλυσης του επιπέδου Ποιότητας Εξυπηρέτησης, 

σχολιασµός και προτάσεις. 

(β) Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υπέρβαση Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων. 

(γ) Στατιστικά στοιχεία που αφορούν την υπέρβαση Ορίων Ολικής Απόδοσης, ή και 

Ορίων Προσδοκώµενης Ποιότητας. 

(δ) Στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε τα οικονοµικά ανταλλάγµατα που 

αναγνωρίστηκαν σε Χρήστες στις περιπτώσεις παραβιάσεων Ορίων Ατοµικών 

Εγγυήσεων. 

3. Η ετήσια έκθεση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την Ποιότητα Εξυπηρέτησης 

εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή. 

4. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται 

στο Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης. 
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ΤΜΗΜΑ IV 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 43   

Λειτουργία του ∆ικτύου – Γενικές διατάξεις 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει σε κάθε αναγκαία εύλογη ενέργεια για τη 

διασφάλιση της καλής λειτουργίας του ∆ικτύου, υπό τις συνήθεις ή υπό έκτακτες 

συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου έχει ιδίως τις εξής αρµοδιότητες: 

(α) Συγκροτεί Κέντρα Ελέγχου ∆ικτύου και καθορίζει τις προδιαγραφές και τους 

κανόνες λειτουργίας τους. 

(β) Λειτουργεί το ∆ίκτυο κατά τρόπο ώστε να διατηρείται η λειτουργική και τεχνική 

αρτιότητα αυτού. 

(γ) ∆ιενεργεί ελέγχους της λειτουργίας του ∆ικτύου και των εγκαταστάσεων των 

Χρηστών. 

(δ) Εκδίδει σχετικές οδηγίες κατά το άρθρο 2. 

 

Άρθρο 44  

Κέντρα Ελέγχου ∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, µέσω των Κέντρων Ελέγχου ∆ικτύου, παρακολουθεί 

και ελέγχει τη λειτουργία του ∆ικτύου MT και κατά περίπτωση του ∆ικτύου ΥΤ µε 

την επιφύλαξη των προβλέψεων του Κώδικα Μ∆Ν, εντός συγκεκριµένων 

γεωγραφικών περιοχών και ορίων αρµοδιοτήτων που καθορίζει ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά ώστε τα Κέντρα Ελέγχου ∆ικτύου να διαθέτουν 

τους αναγκαίους πόρους για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων τους, όσον αφορά το 

ανθρώπινο δυναµικό και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, όπως τα ηλεκτρονικά 

συστήµατα εποπτείας και διαχείρισης δικτύων διανοµής. 

3. Η λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου ∆ικτύου καθορίζεται µε Εγχειρίδιο Εφαρµογής 

που εκδίδεται κατά το άρθρο 2. Για την κατάρτισή του ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

λαµβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά του εποπτευόµενου τµήµατος του ∆ικτύου, του 

διαθέσιµου εξοπλισµού του Κέντρου και την οργανωτική διάρθρωση των 

επιχειρησιακών µονάδων του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Στο Εγχειρίδιο Εφαρµογής 

για τη λειτουργία των Κέντρων Ελέγχου ∆ικτύου περιλαµβάνονται γενικοί 

εφαρµοζόµενοι κανόνες και όροι για κάθε Κέντρο Ελέγχου ∆ικτύου, ιδίως σχετικά 

µε τα ακόλουθα: 

(α) Τα όρια αρµοδιοτήτων και ευθύνης του Κέντρου Ελέγχου ∆ικτύου. 
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(β) Τα δικαιώµατα εντολής και εκτέλεσης χειρισµών, τις αρµοδιότητες του 

προσωπικού και τις βασικές αρχές λειτουργίας. 

(γ) Τις διαδικασίες που τηρούνται κατά τις επεµβάσεις και εργασίες στο ∆ίκτυο. 

(δ) Τις διαδικασίες για τη συλλογή, την επεξεργασία και την τήρηση αρχείου 

πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του ∆ικτύου, τις αποκλίσεις από την 

κανονική λειτουργία αυτού και τις ενέργειες που έγιναν για την αντιµετώπιση 

των καταστάσεων αυτών, τους χειρισµούς και τις επεµβάσεις στο ∆ίκτυο κλπ. 

(ε) Την διαδικασία εφαρµογής των προγραµµάτων συντηρήσεων του ∆ικτύου. 

(στ) Τις διαδικασίες συνεργασίας και επικοινωνίας µε: α) τις λοιπές επιχειρησιακές 

µονάδες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου που είναι αρµόδιες για τη λειτουργία του 

∆ικτύου, β) το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό των Χρηστών, γ) τον ∆ιαχειριστή 

του Συστήµατος και δ) άλλους αρµόδιους ∆ιαχειριστές. 

(ζ) Τις λεπτοµέρειες για τη µεταβίβαση και την καταγραφή εντολών, την 

επιβεβαίωση των συµβάντων και εργασιών επί του ∆ικτύου και την τήρηση 

σχετικών αρχείων. 

(η) Τις λεπτοµέρειες για τη διαχείριση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και τις 

διαδικασίες περικοπών φορτίου κατά το Κεφάλαιο 10, και παραγωγής κατά το 

Κεφάλαιο 17. 

Σε Οδηγία Εφαρµογής δύνανται να καθορίζονται λεπτοµέρειες για τη λειτουργία των 

Κέντρων Ελέγχου ∆ικτύου. 

Άρθρο 45   

Χειρισµοί ∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου πραγµατοποιεί χειρισµούς επί στοιχείων του ∆ικτύου οι 

οποίοι επιβάλλονται ιδίως για τους εξής λόγους: 

(α) Αποµόνωση εγκαταστάσεων και συσκευών για λόγους συντήρησης, κατασκευής 

νέων έργων, επισκευών, δοκιµών ∆ικτύου, δοκιµών ελέγχου προστασίας, 

αποµόνωσης διαγνωσθέντος ή πιθανολογούµενου σφάλµατος, και εκτέλεσης 

εργασιών των Χρηστών. 

(β) Ρύθµιση της τάσης. 

(γ) Αναδιάταξη του ∆ικτύου για διασφάλιση της συνέχειας τροφοδότησης και της 

τήρησης των λειτουργικών περιορισµών και των εν γένει στόχων Ποιότητας 

Ενέργειας. 

(δ) Περιορισµό της φόρτισης εξοπλισµού του ∆ικτύου σε επίπεδα συµβατά µε τις 

δυνατότητες των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια του ∆ικτύου. 

(ε) ∆οκιµές λειτουργίας του ∆ικτύου ή εγκαταστάσεων Χρηστών κατά το άρθρο 46. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει τα κατάλληλα και αναγκαία µέτρα, ώστε οι 

προγραµµατισµένοι χειρισµοί εξοπλισµού του ∆ικτύου να έχουν τις ελάχιστες, στο 

µέτρο του δυνατού, δυσµενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων των 

Χρηστών, και ιδίως τα εξής: 

(α)  Να προγραµµατίζει εγκαίρως τις εργασίες και να ενηµερώνει τους Χρήστες. 

(β)  Να επιλέγει καταλλήλως τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών. 
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(γ)  Να προγραµµατίζει τα κατάλληλα µέτρα, όπως η αναδιάταξη του ∆ικτύου, 

προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι ∆ιακοπές Τροφοδότησης των Χρηστών. 

3. Υπό έκτακτες συνθήκες, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να προβαίνει σε 

χειρισµούς απενεργοποίησης τµηµάτων του ∆ικτύου και εγκαταστάσεων Χρηστών, 

πέραν αυτών που διενεργούνται στο πλαίσιο Συµβάσεων Ελέγχου της Ζήτησης, στην 

έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την ασφαλή λειτουργία του ∆ικτύου ή 

εγκαταστάσεων Χρηστών και ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες προκαλούνται ή 

ενδέχεται να προκληθούν: 

(α) Κίνδυνος για την ασφάλεια προσώπων. 

(β) Κίνδυνος για την ευστάθεια του Συστήµατος ή του ∆ικτύου. 

(γ) Κίνδυνος για το ∆ίκτυο ή για ορισµένη εγκατάσταση ή συσκευή Χρήστη, 

(δ) Υπερφόρτιση στοιχείων του ∆ικτύου. 

(ε) Σηµαντικές αποκλίσεις της τάσης του ∆ικτύου πέραν των ορίων που 

καθορίζονται κατά το Κεφάλαιο 5. 

Άρθρο 46   

∆οκιµές λειτουργίας του ∆ικτύου 

1. Ως δοκιµή λειτουργίας του ∆ικτύου νοείται κάθε επέµβαση που µεταβάλλει την 

κατάσταση λειτουργίας του ∆ικτύου για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε σκοπό 

τον έλεγχο της ανταπόκρισης του ∆ικτύου ή/και εγκαταστάσεων Χρηστών που 

συνδέονται σε αυτό στις επιβαλλόµενες από τη δοκιµή συνθήκες. Στις δοκιµές 

λειτουργίας του ∆ικτύου  περιλαµβάνονται ιδίως οι εξής: 

(α) ∆οκιµές προκειµένου να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά µε τη συµπεριφορά 

του ∆ικτύου. 

(β) ∆οκιµές επαναφοράς του ∆ικτύου. 

(γ) ∆οκιµές σχετικά µε τις ισχύουσες διαδικασίες σε Καταστάσεις Έκτακτης 

Ανάγκης. 

(δ) Έλεγχοι και παρακολούθηση της Ποιότητας Ενέργειας και ιδίως της Ποιότητας 

Τάσης σε διάφορες καταστάσεις του ∆ικτύου. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να ενηµερώνει τους Χρήστες σχετικά µε το 

χρονοδιάγραµµα και τις επιπτώσεις των δοκιµών λειτουργίας, καθώς και για κάθε 

αλλαγή στο χρονοδιάγραµµα και στη φύση αυτών, κατά τα οριζόµενα στο Τµήµα ΙΙΙ.  

3. Κατόπιν αιτήµατος Χρήστη, και ιδίως προκειµένου να ελεγχθεί η λειτουργία 

µονάδων παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

προγραµµατίζει σε συνεργασία µε τον Χρήστη τις απαιτούµενες δοκιµές που 

απαιτούν χειρισµούς του ∆ικτύου. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µπορεί να εκτελεί δοκιµές λειτουργίας του ∆ικτύου µε 

σκοπό τον έλεγχο και την ανάπτυξη λειτουργικών διαδικασιών και την εκπαίδευση 

του προσωπικού. 
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Άρθρο 47   

Κανόνες ασφαλείας 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας κατά 

τη λειτουργία του ∆ικτύου, εκδίδει τις αναγκαίες εγκρίσεις και εντολές για την 

εκτέλεση χειρισµών, αποµονώσεων και εργασιών επί του ∆ικτύου ή κοντά σε αυτό. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει Οδηγίες κατά το άρθρο 2, στις οποίες 

περιλαµβάνονται ιδίως τα εξής: 

(α) Οι διαδικασίες και κανόνες που εφαρµόζονται κατά τους χειρισµούς του ∆ικτύου 

για την αποµόνωση τµηµάτων του προκειµένου να γίνουν εργασίες επί του 

∆ικτύου ή πλησίον αυτού, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια περί των 

τηρουµένων µέτρων ασφάλειας. 

(β) Τα απαιτούµενα προσόντα των προσώπων που εκδίδουν τις σχετικές εγκρίσεις 

εργασίας και εξουσιοδοτήσεις εντολών και εκτέλεσης χειρισµών για επεµβάσεις 

σε τµήµατα ή στοιχεία του ∆ικτύου. 

(γ) Λεπτοµέρειες για τις ειδικές εργασίες, ώστε αυτές να πραγµατοποιούνται 

πάντοτε υπό ασφαλείς συνθήκες, όπως π.χ. οι διαδικασίες εργασίας υπό τάση. 

3. Έγκριση εργασίας επί του ∆ικτύου δίδεται σε πρόσωπα που έχουν σχετικό δικαίωµα, 

και τα οποία ορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Τα πρόσωπα αυτά έχουν 

την ευθύνη τήρησης των κανόνων ασφάλειας κατά την εκτέλεση της εργασίας που 

αναφέρεται στη σχετική έγκριση/εντολή και την ευθύνη λήψης των ενδεδειγµένων 

µέτρων ασφάλειας του προσωπικού στο χώρο εργασίας.  

4. Για εργασίες που εκτελούνται στα όρια µεταξύ του ∆ικτύου και εγκατάστασης 

Χρήστη, ο κάτοχος της έγκρισης/εντολής από την πλευρά του ∆ικτύου λαµβάνει τα 

κατάλληλα µέτρα ασφάλειας, τα οποία και γνωστοποιεί στον Χρήστη. Ο κάτοχος της 

έγκρισης/εντολής δύναται να ζητά διαβεβαιώσεις ηλεκτρικής αποµόνωσης από τον 

Χρήστη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Άρθρο 48   

Περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και γενικές υποχρεώσεις 

1. Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης υφίσταται στις περιπτώσεις που έχουν προκύψει ή 

προβλέπεται να προκύψουν άµεσα, µεγάλης κλίµακας διακοπές τροφοδότησης ή 

αποκλίσεις των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ∆ικτύου από τις ονοµαστικές τους 

τιµές, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ∆ικτύου. Κατάσταση Έκτακτης 

Ανάγκης υφίσταται ιδίως στις εξής περιπτώσεις: 

(α)  Ενεργοποίηση συναγερµού από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, κατά τα 

οριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος (Κ∆Σ). 

(β) Ενεργοποίηση συναγερµού από τον ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, 

κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Μ∆Ν. 

(γ) ∆ιακοπή λειτουργίας σηµαντικών στοιχείων του ∆ικτύου. 
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(δ) ∆ιακοπή λειτουργίας συστηµάτων τα οποία είναι σηµαντικά για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο της λειτουργίας του ∆ικτύου. 

(ε) Εκτιµώµενη υπέρβαση των ορίων αποδεκτής λειτουργίας στοιχείων του ∆ικτύου 

χωρίς τη δυνατότητα άµεσης επαναφοράς της λειτουργίας αυτών σε ασφαλή 

επίπεδα µέσω χειρισµών του ∆ικτύου. 

(στ) Σηµαντική απόκλιση των χαρακτηριστικών λειτουργίας του ∆ικτύου από τις 

ονοµαστικές τους τιµές, χωρίς τη δυνατότητα άµεσης επαναφοράς µέσω 

χειρισµών του ∆ικτύου. 

(ζ) Κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διακυβεύεται κατά την κρίση του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου η ασφαλής λειτουργία του ∆ικτύου. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για τη λήψη κάθε πρόσφορου και αναγκαίου 

µέτρου, ώστε να προλαµβάνονται, στο µέτρο του δυνατού, οι Καταστάσεις Έκτακτης 

Ανάγκης, αλλά και να περιορίζονται οι τυχόν συνέπειές τους. 

3. Όταν προκύπτουν Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα για τον κατά το δυνατόν περιορισµό των 

επιπτώσεων αυτών και την επαναφορά του ∆ικτύου σε οµαλή κατάσταση λειτουργίας 

το ταχύτερο δυνατόν. 

4. Οι Χρήστες συνδράµουν τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στις περιπτώσεις 

Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του και λαµβάνοντας τα 

αναγκαία µέτρα ώστε να µην θίγεται η ασφάλεια του προσωπικού και των 

εγκαταστάσεών τους. 

5. Σε περίπτωση Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται 

να προβαίνει σε χειρισµούς πριν την ανακοίνωσή της. Στις περιπτώσεις αυτές 

ενηµερώνει το συντοµότερο δυνατόν για το πρόβληµα που οδήγησε στην έκτακτη 

ανάγκη, τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για την αντιµετώπισή της, τις 

εκτιµώµενες επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση των Χρηστών, στη διάρκεια αυτής και 

για την προβλεπόµενη λήξη της, εκτός εάν πρόκειται για προσωρινή κατάσταση που 

έχει αποκατασταθεί πλήρως. 

6. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου 

καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας του ∆ικτύου, ενώ τεχνικές λεπτοµέρειες 

µπορεί να εξειδικεύονται σε σχετικές Οδηγίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, βάσει 

των προβλέψεων του Εγχειριδίου αυτού. 

Άρθρο 49  

Περικοπές φορτίου 

1. Σε περιπτώσεις Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

δύναται να προβαίνει σε περικοπές φορτίου. 

2. Περικοπή φορτίου δύναται να γίνεται ως εξής: 

(α) Αυτοµάτως µέσω ηλεκτρονόµων υποσυχνότητας ή/και υπότασης. 

(β) Με χρήση των συστηµάτων µετάδοσης σηµάτων. 

(γ) Με χειρισµούς στοιχείων του ∆ικτύου. 

(δ) Με χειρισµούς εξοπλισµού των εγκαταστάσεων Χρηστών κατόπιν εντολής του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 
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(ε) Στο ∆ίκτυο Μ∆Ν αυτοµάτως στην περίπτωση απώλειας παραγωγής, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στον Κώδικα Μ∆Ν. 

3. Η αυτόµατη περικοπή φορτίου λόγω υποσυχνότητας διενεργείται µέσω διακοπτών 

αναχωρήσεων ΜΤ που ελέγχονται από κατάλληλους ηλεκτρονόµους. Στο 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο, οι θέσεις των διακοπτών αυτών και οι ρυθµίσεις των 

ηλεκτρονόµων καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κ∆Σ, µε συνεργασία 

του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Στο ∆ίκτυο των 

Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, οι θέσεις των εν λόγω διακοπτών και οι ρυθµίσεις 

των ηλεκτρονόµων καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών. 

4. Περικοπές φορτίου πραγµατοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου είτε 

κατόπιν εντολής από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, προκειµένου για κρίσιµες 

καταστάσεις του Συστήµατος, είτε σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, 

προκειµένου για κρίσιµες καταστάσεις του ∆ικτύου Μ∆Ν, είτε µε πρωτοβουλία του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, προκειµένου να αντιµετωπιστούν κρίσιµες καταστάσεις 

του ∆ικτύου. Οι περικοπές φορτίου υλοποιούνται είτε µε χειρισµό στοιχείων του 

∆ικτύου από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου είτε µε εντολές του προς Καταναλωτές για 

αποσύνδεση των εγκαταστάσεών τους ή περιορισµό της απορροφούµενης από αυτές 

ισχύος, τις οποίες και υποχρεούνται να εφαρµόσουν. 

5. Η περικοπή φορτίου µε χρήση συστηµάτων µετάδοσης σηµάτων, εφόσον υπάρχει η 

σχετική τεχνική δυνατότητα, γίνεται µε µέριµνα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο 

οποίος δύναται σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης να δίνει σχετικές εντολές. 

6. Οι χειρισµοί και οι εντολές του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την υλοποίηση 

περικοπών φορτίου, καθώς και οι περικοπές φορτίου µέσω συστηµάτων αυτόµατου 

ελέγχου καταγράφονται. 

7. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου πραγµατοποιεί τις περικοπές φορτίου κατά τρόπον ώστε: 

(α) Να διασφαλίζεται η εκτέλεση των εντολών του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος που 

εκδίδονται κατά τα οριζόµενα στον Κ∆Σ.  

(β) Να διασφαλίζεται η λειτουργική αρτιότητα και η επαναφορά των ηλεκτρικών 

συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Μ∆Ν. 

(γ) Να υλοποιείται η µικρότερη δυνατή περικοπή φορτίου που είναι αναγκαία για 

λόγους που ανάγονται στη λειτουργία του ∆ικτύου. 

8. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει προγράµµατα περικοπών φορτίου µε βάση 

τις ακόλουθες αρχές: 

(α) Να επέρχεται η µικρότερη δυνατή ενόχληση των Χρηστών. 

(β) Να µην γίνονται κατά το δυνατόν διακρίσεις µεταξύ Χρηστών, ιδίως της αυτής 

κατηγορίας. Ιδιαίτερα, κατά την περικοπή φορτίου λαµβάνονται υπόψη 

περιπτώσεις Καταναλωτών στους οποίους δίνεται προτεραιότητα τροφοδότησης 

και Καταναλωτών οι οποίοι δεν υπόκεινται σε περικοπή φορτίου. Οι αρχές και 

τα κριτήρια µε βάση τα οποία προσδιορίζονται οι Καταναλωτές που δεν 

υπόκεινται σε περικοπή φορτίου καθώς και η προτεραιότητα εφαρµογής 

περικοπών φορτίου κατά κατηγορία Καταναλωτών, καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 

Λειτουργίας του ∆ικτύου .  
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(γ) Όταν παρουσιάζεται ανάγκη παρατεταµένων περικοπών, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου υλοποιεί προγραµµατισµό κυκλικής περικοπής φορτίου ανά οµάδες 

Καταναλωτών. 

Οι ανωτέρω αρχές εφαρµόζονται αναλογικά και κατά τη διαδικασία επανασύνδεσης 

Χρηστών µετά από περικοπές φορτίου.  

9. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την έγκαιρη, κατά το δυνατόν, 

πληροφόρηση των Χρηστών σχετικά µε τον χρόνο και τη διάρκεια διακοπής τους 

στις περιπτώσεις προγραµµατισµένων περικοπών φορτίου. 

10. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δεν οφείλει κανενός είδους οικονοµική αποζηµίωση 

(θετική ή/και αποθετική ζηµία) σε περιπτώσεις περικοπών φορτίου λόγω συνδροµής 

καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

11. Σε περιπτώσεις εκτεταµένων περικοπών φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

ενηµερώνει τη ΡΑΕ το συντοµότερο δυνατό πριν ή µετά την εκτέλεση των 

περικοπών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 50   

Συντήρηση του ∆ικτύου – Γενικές διατάξεις 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου συντηρεί το ∆ίκτυο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που 

καταρτίζει κατά το παρόν άρθρο, µε τρόπο ώστε να διασφαλίζονται και να 

προάγονται: 

(α) Η λειτουργική και τεχνική αρτιότητα, καθώς και η ασφάλεια του ∆ικτύου. 

 (β) Η οικονοµικότητα του ∆ικτύου. 

 (γ) Η επίτευξη των στόχων για την Ποιότητα Υπηρεσιών. 

2. Ο προγραµµατισµός της συντήρησης του ∆ικτύου και οι εργασίες συντήρησης 

εκτελούνται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στη λειτουργία 

του ∆ικτύου και οι προκαλούµενες ∆ιακοπές Τροφοδότησης των Χρηστών, 

λαµβάνοντας υπόψη και το πρόγραµµα συντήρησης του Συστήµατος που 

καταρτίζεται κατά τις διατάξεις του Κ∆Σ. 

3. Η συντήρηση του εξοπλισµού του ∆ικτύου και ο προγραµµατισµός αυτής 

πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισµού, τα 

διεθνώς ισχύοντα πρότυπα, τις Οδηγίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και τους 

κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται τα στοιχεία του εξοπλισµού (ηλικία, ιστορικό βλαβών και 

συντήρησης), την τεχνολογία τους, τις συνθήκες λειτουργίας και φόρτισης αυτών, τη 

σηµασία τους για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την τροφοδότηση των 

Χρηστών, καθώς και τις δυνατότητες εναλλακτικής τροφοδότησης σε περίπτωση 

διακοπής της λειτουργίας τους. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει τις ακόλουθες µεθόδους συντήρησης: 
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(α) Κατασταλτική συντήρηση: Συντήρηση η οποία διενεργείται µετά την εµφάνιση 

βλάβης. 

(β) Προληπτική συντήρηση: Περιοδική συντήρηση, η οποία διενεργείται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, ανεξάρτητα από την εµφάνιση ανωµαλιών ή φθοράς των 

στοιχείων. 

(γ) Εντοπισµένη συντήρηση: Συντήρηση η οποία εκτελείται αφού προηγηθεί 

επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και περιορίζεται στα στοιχεία εκείνα, που από 

την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι έχουν ανάγκη συντήρησης. 

(δ) Προβλεπτική συντήρηση: Συντήρηση η οποία πραγµατοποιείται µε βάση την 

κατάσταση των στοιχείων, όπως αυτή προσδιορίζεται µε την εφαρµογή 

κατάλληλων διαγνωστικών µεθόδων. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης του ∆ικτύου. 

Στο ετήσιο πρόγραµµα συντήρησης του ∆ικτύου προσδιορίζεται ο εξοπλισµός του 

∆ικτύου που θα υποστεί συντήρηση και ο τύπος της συντήρησης του κάθε στοιχείου 

ή κατηγορίας στοιχείων του. 

6. Οι προγραµµατισθείσες εργασίες συντήρησης πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες 

µονάδες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στον κατάλληλο ανά τύπο συντήρησης χρόνο. 

Σε σχετικά δελτία καταγράφονται  τα στοιχεία του ∆ικτύου που θα υποστούν 

συντήρηση, ο τύπος αυτής και οι εργασίες συντήρησης που πραγµατοποιήθηκαν. 

Εφόσον για την πραγµατοποίηση των εργασιών συντήρησης απαιτείται να τεθούν 

εκτός τάσεως τµήµατα του ∆ικτύου, σε σχετικά δελτία καταγράφονται ο 

προγραµµατισµός των χειρισµών του ∆ικτύου και τα τµήµατα του ∆ικτύου που θα 

τεθούν εκτός τάσεως, ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια κάθε ∆ιακοπής 

Τροφοδότησης και οι ενέργειες ενηµέρωσης των Χρηστών κατά το άρθρο 24. 

7. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί αρχείο των πραγµατοποιούµενων εργασιών 

συντήρησης. Επίσης, τηρεί στατιστικά στοιχεία για τον κύριο εξοπλισµό που 

παρουσιάζει αστοχίες και γενικότερα τη συµπεριφορά του εξοπλισµού και των 

τυποποιηµένων κατασκευών. 

8. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να αιτείται τη συνδροµή του ∆ιαχειριστή του 

Συστήµατος στη συντήρηση και επισκευή των γραµµών ΥΤ και των υποσταθµών 

ΥΤ/ΜΤ του ∆ικτύου, στον βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργική και 

τεχνική αρτιότητα του ∆ικτύου. 
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[αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκοπίµως κενή] 
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ΤΜΗΜΑ V 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 51   

Γενικές διατάξεις 

Το παρόν Τµήµα του Κώδικα εφαρµόζεται για την πρόσβαση Χρηστών  στο ∆ίκτυο, µε 

εξαίρεση, αφενός, την πρόσβαση Παραγωγών στο ∆ίκτυο ΥΤ Μ∆Ν, αφετέρου, τη 

λειτουργία των κατανεµόµενων - πλήρως ελεγχόµενων σταθµών παραγωγής στα 

Συστήµατα Μ∆Ν, για τα οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Μ∆Ν. 

Άρθρο 52  

Εγχειρίδιο και Οδηγίες για την πρόσβαση στο ∆ίκτυο 

1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Τµήµατος, εκδίδεται Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης στο ∆ίκτυο, κατά το άρθρο 2. Με το Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο 

καθορίζονται οι αναγκαίες διαδικασίες για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο και τη λειτουργία 

των εγκαταστάσεων Χρηστών, οι αναγκαίες µεθοδολογίες, τα όρια σχεδιασµού, οι 

τύποι των συνδέσεων και λοιπές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των διατάξεων του 

Τµήµατος αυτού του Κώδικα ∆ικτύου. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκδίδει και δηµοσιοποιεί Οδηγίες για την πρόσβαση στο 

∆ίκτυο, στις οποίες καθορίζονται, τεχνικές λεπτοµέρειες για τα όρια  λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και το 

Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο. Επίσης, καθορίζονται οι υπηρεσίες προς τις 

οποίες δύναται να απευθύνεται κάθε ενδιαφερόµενος και τα στοιχεία που πρέπει να 

υποβάλλονται ανά περίπτωση, για νέα σύνδεση στο ∆ίκτυο ή τροποποίηση 

υφιστάµενης σύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο λεπτοµερειακού χαρακτήρα τεχνικό 

ζήτηµα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Άρθρο 53  

Υποχρέωση παροχής πρόσβασης στο ∆ίκτυο 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει στους Χρήστες πρόσβαση στο ∆ίκτυο, χωρίς 

διακρίσεις µεταξύ των Χρηστών ή των κατηγοριών Χρηστών. Για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου συνεργάζεται µε τους αιτούµενους σύνδεσης 
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στο ∆ίκτυο, καθώς και µε τους υφιστάµενους Χρήστες του ∆ικτύου, και τους ενηµερώνει 

για τις υφιστάµενες δυνατότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 54  

Περιπτώσεις άρνησης σύνδεσης και διακοπής σύνδεσης στο ∆ίκτυο 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να αρνείται τη σύνδεση στο ∆ίκτυο 

εγκαταστάσεων Χρηστών για τις οποίες δεν τηρούνται προδιαγραφές και λοιπές 

απαιτήσεις νόµιµης λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, οι οποίες 

καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στα Εγχειρίδια Εφαρµογής. Επίσης, δύναται 

να αρνηθεί ή να αναστείλει την πρόσβαση στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται 

ειδικές απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας αναφορικά µε την πρόσβαση στο ∆ίκτυο. 

2. Πέραν των ως άνω περιπτώσεων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να αρνείται σε 

Χρήστη τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του στο ∆ίκτυο όταν: 

(α) Συντρέχουν τεκµηριωµένοι τεχνικοί λόγοι, όπως ιδίως η µη ικανοποίηση των 

τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 69 για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής στο 

∆ίκτυο, η οποία διαπιστώνεται κατά τη διενέργεια της τεχνικής εξέτασης κατά 

το άρθρο 68. 

(β) Η περιοχή εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής έχει χαρακτηριστεί ως 

περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο µε απόφαση της ΡΑΕ που έχει εκδοθεί µετά από 

εισήγηση του αρµόδιου ∆ιαχειριστή, ως προς την απορρόφηση ισχύος από 

σταθµούς παραγωγής, και εφόσον έχει εξαντληθεί η δυνατότητα απορρόφησης 

αυτής.  

(γ) Προκειµένου για το δίκτυο των Μ∆Ν, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από 

τον Κώδικα Μ∆Ν. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να απενεργοποιεί τη σύνδεση εγκαταστάσεων 

Χρηστών µε το ∆ίκτυο, στις εξής περιπτώσεις: 

(α) Όταν τίθεται σε γνώση του ότι δεν τηρούνται προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις 

νόµιµης λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, οι οποίες καθορίζονται 

στο ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο και διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου, µέσω αρµοδιων 

αρχών, η παράνοµη λειτουργία. 

(β) Όταν ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου βάσιµα διαπιστώνει ότι δεν τηρούνται 

προδιαγραφές ή άλλες απαιτήσεις λειτουργίας εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, 

οι οποίες καθορίζονται στον Κώδικα ∆ικτύου και στα Εγχειρίδια ή στις Οδηγίες 

Εφαρµογής, καθώς και όταν ο Χρήστης αθετεί υποχρεώσεις που απορρέουν από 

τη Σύµβαση Σύνδεσής του στο ∆ίκτυο. 

(γ) Όταν ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διαπιστώνει ότι εγκαταστάσεις παραγωγής 

λειτουργούν παράλληλα µε το ∆ίκτυο χωρίς να έχουν συναφθεί για αυτές οι 

προβλεπόµενες Συµβάσεις Σύνδεσης.  

(δ) Στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης άρνησης ή κωλυσιεργίας Χρήστη για την 

πραγµατοποίηση ελέγχων λειτουργίας των εγκαταστάσεών του κατά το άρθρο 

80, ή/και παροχής πρόσβασης στον Μετρητή. 

(ε) Στις περιπτώσεις ύπαρξης ληξιπρόθεσµων οφειλών Χρηστών προς τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, εκτός εάν ο Χρήστης έχει προβεί σε αποδεκτή από τον 

∆ιαχειριστή ρύθµιση των χρεών του καθώς και στις περιπτώσεις µη εξόφλησης 

οφειλών λόγω διαπιστωµένων ρευµατοκλοπών. 
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4. Στις ως άνω περιπτώσεις υπό παράγραφο (3.α) κατά τις οποίες από τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων του Χρήστη παραβιάζονται προδιαγραφές ή λοιπές απαιτήσεις που 

αφορούν στην ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

διακόπτει το ταχύτερο δυνατό τη λειτουργία της σύνδεσης των εγκαταστάσεων 

αυτών µε το ∆ίκτυο, χωρίς να είναι απαραίτητο να ενηµερώσει εκ των προτέρων τον 

Χρήστη. Στις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου (3), ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

προειδοποιεί τον Χρήστη σχετικά, και τάσσει προθεσµία για τη συµµόρφωση του 

Χρήστη προς τις υποχρεώσεις του εάν υφίστανται τέτοιες, και στην περίπτωση µη 

συµµόρφωσης διακόπτει τη λειτουργία της σύνδεσης των εγκαταστάσεών του µε το 

∆ίκτυο. Σχετικές λεπτοµέρειες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την απενεργοποίηση της σύνδεσης 

εγκαταστάσεων Χρηστών µε το ∆ίκτυο, στις εξής περιπτώσεις: 

(α) Στην περίπτωση Εντολής Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου από Προµηθευτή 

σύµφωνα µε το άρθρο 100 .  

(β) Στην περίπτωση µη εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου από Προµηθευτή, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο (7) του άρθρου 99.  

(γ) Στις περιπτώσεις προσωρινών συνδέσεων κατά το άρθρο 59, σύµφωνα µε τις 

ειδικότερες διατάξεις του ίδιου άρθρου.  

6. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διακόπτει τη λειτουργία της σύνδεσης εγκαταστάσεων 

Χρήστη µε το ∆ίκτυο, κατόπιν αιτήσεως του Χρήστη αυτού, κατά το δυνατόν στον 

χρόνο που ορίζεται στην αίτηση.  

7. Στις περιπτώσεις απενεργοποίησης της σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρήστη µε το 

∆ίκτυο κατά τα προβλεπόµενα στις παραγράφους (3), (5) και (6) πλην της 

περίπτωσης (5.β), ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου επιβάλλει σχετική χρέωση διακοπής, 

η οποία υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση της ΡΑΕ, η οποία αντανακλά τις σχετικές 

δαπάνες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ως εξής: (α) στην περίπτωση Καταναλωτή 

στον Προµηθευτή ο οποίος εκπροσωπεί τον Καταναλωτή αυτόν, και (β) στην 

περίπτωση σύνδεσης Παραγωγού, στον Παραγωγό.  

8. Στην περίπτωση επανενεργοποίησης της σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρήστη, κατόπιν 

διακοπής κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου επιβάλλει σχετική χρέωση 

επαναφοράς σύνδεσης, αντιστοίχως προς τα ανωτέρω.  

9. Το ύψος των χρεώσεων που επιβάλλονται κατά τις παραγράφους (7) και (8) 

καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

κατά το άρθρο 140 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. 

10. Για κάθε περίπτωση άρνησης παροχής πρόσβασης στο ∆ίκτυο, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου τεκµηριώνει τους λόγους άρνησης παροχής πρόσβασης προς τον Χρήστη. 

11. Σε κάθε περίπτωση διακοπής, απενεργοποίησης ή επανενεργοποίησης ενηµερώνεται 

ο Προµηθευτής µε κάθε πρόσφορο µέσο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Άρθρο 55  

Αίτηση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο 

1. Οι Χρήστες που ενδιαφέρονται για τη σύνδεση εγκαταστάσεών τους στο ∆ίκτυο, ή 

για την τροποποίηση υφιστάµενης σύνδεσης, υποβάλλουν σχετική Αίτηση Σύνδεσης 

προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο παρόν Τµήµα, 

στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και στις σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής.  

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει και διαθέτει στους Χρήστες τυποποιηµένες 

αιτήσεις για τη σύνδεση εγκαταστάσεων στο ∆ίκτυο ή για την τροποποίηση 

υφιστάµενων συνδέσεων. 

3. Η Αίτηση Σύνδεσης Χρήστη για τη σύνδεση εγκαταστάσεών του στο ∆ίκτυο, ή για 

την τροποποίηση υφιστάµενης σύνδεσης, πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα 

αναγκαία στοιχεία για τη σύνταξη της σχετικής µελέτης σύνδεσης, κατά τα άρθρα 62 

και 63, καθώς και από έγγραφα που απαιτούνται στο στάδιο αυτό όπως καθορίζονται 

στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο ή κατ’ άλλο τρόπο στο ευρύτερο θεσµικό 

πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, µία αίτηση καθίσταται πλήρης όταν αυτή έχει 

συµπληρωθεί µε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία, όπως αυτά έχουν ρητά καθοριστεί από 

τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου βάσει των ανωτέρω.  

4. Εάν για την επεξεργασία των αιτήσεων νέων συνδέσεων ή τροποποίησης 

υφιστάµενων συνδέσεων απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου ζητά εγγράφως την προσκόµισή τους εντός αποκλειστικής προθεσµίας. Το 

πλήθος και η έκταση των απαιτούµενων στοιχείων για την κατά περίπτωση µελέτη 

νέων συνδέσεων, ή την τροποποίηση υφιστάµενων, εξαρτάται από το είδος και το 

µέγεθος των εγκαταστάσεων και του ειδικότερου εξοπλισµού του Χρήστη. Στην 

περίπτωση των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, βάσει των διατάξεων του Κώδικα 

Μ∆Ν, ενδέχεται να απαιτείται η προσκόµιση πρόσθετων στοιχείων, προκειµένου να 

εξεταστεί η επίπτωση από τη σύνδεση των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων στο 

οικείο σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

5. Κατά την υποβολή της Αίτησης Σύνδεσης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να 

επιβάλλει χρέωση στους Χρήστες που αφορά το κόστος επεξεργασίας της Αίτησης. 

Το ύψος των εν λόγω χρεώσεων καθορίζεται στην Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής. 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η ως άνω χρέωση Χρήστη συµψηφίζεται µε τις Χρεώσεις 

Σύνδεσης στο ∆ίκτυο των εγκαταστάσεων του Χρήστη, ενώ επιστρέφεται σε 

περίπτωση µη εξέτασης της Αίτησης.  

6. Σε κάθε περίπτωση που συντρέχει λόγος άρνησης παροχής πρόσβασης στο ∆ίκτυο 

κατά το άρθρο 54, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αποφασίζει σχετικά και ενηµερώνει 

εγγράφως τον ενδιαφερόµενο Χρήστη. Η απόφαση πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογηµένη και να παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά µε δυνατότητες 

µελλοντικής εξυπηρέτησης του αιτήµατος, εφόσον αυτό είναι εφικτό, σύµφωνα µε 

τα ειδικότερα αναφερόµενα στο Εγχερίδιο Πρόσβασης.  

7. Αίτηση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο δύναται να υποβάλλεται από οµάδα Χρηστών για 

γειτονικές µεταξύ τους εγκαταστάσεις που συνδέονται στο ίδιο επίπεδο τάσης του 

∆ικτύου, εκπροσωπούµενη από πρόσωπο το οποίο έχει έγγραφη προς τούτο 
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εξουσιοδότηση από όλους τους ενδιαφερόµενους Χρήστες. Ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου δύναται να αναλαµβάνει εν γένει πρωτοβουλία για την οµαδοποίηση των 

αιτήσεων νέων συνδέσεων Χρηστών, ενηµερώνοντας τους Χρήστες για τη 

δυνατότητα αυτή και προτείνοντας την υποβολή κοινών αιτήσεων στις περιπτώσεις 

που αυτό συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη ανάπτυξη του ∆ικτύου και στη 

µείωση του κόστους των απαιτούµενων έργων ή/και των χρεώσεων των Χρηστών για 

τη σύνδεση. Στις περιπτώσεις υποβολής από κοινού Αίτησης Σύνδεσης, εκπονείται 

ενιαία µελέτη για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων των ενδιαφεροµένων Χρηστών, 

αλλά καταρτίζονται διακριτές Προσφορές Σύνδεσης, µία για κάθε Χρήστη. Σε 

περίπτωση µη συµφωνίας των ενδιαφεροµένων για την υποβολή από κοινού Αίτησης 

Σύνδεσης, η αίτηση υποβάλλεται από κάθε Χρήστη µεµονωµένα, ή από κοινού, για 

όσους εξ’αυτών συµφωνούν να υποβάλλουν τέτοια αίτηση. 

Άρθρο 56  

Προσφορά Σύνδεσης στο ∆ίκτυο 

1. Σε απάντηση κάθε Αίτησης Σύνδεσης Χρήστη για νέα σύνδεση ή για τροποποίηση 

υφιστάµενης σύνδεσης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει και κοινοποιεί στον 

Χρήστη Προσφορά Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, εντός προθεσµίας που καθορίζεται µε την 

Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή κατ’ άλλον τρόπο από το 

κείµενο θεσµικό πλαίσιο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι αντικειµενικής αδυναµίας 

τήρησης των προθεσµιών αυτών. Στην περίπτωση που για την εκπόνηση της µελέτης 

απαιτείται η υποβολή πρόσθετων στοιχείων, η προθεσµία κατάρτισης της 

Προσφοράς Σύνδεσης παρατείνεται κατά τον χρόνο υποβολής των στοιχείων από τον 

Χρήστη. Σε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας τήρησης των προθεσµιών, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει τους Χρήστες. 

2. Για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης, ο ∆ιαχειριστής τηρεί σειρά προτεραιότητας 

στην ικανοποίηση των αιτηµάτων σύνδεσης και των αιτηµάτων οριστικοποίησης µη 

δεσµευτικής προσφοράς µε βάση την ηµεροµηνία κατά την οποία καθίσταται πλήρης 

η σχετική αίτηση. Η ανωτέρω σειρά προτεραιτότητας νοείται σε επίπεδο µονάδας του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου που εξυπηρετεί την αίτηση ή/και επί του αυτού φυσικού 

ηλεκτρικού χώρου. Ειδικά για τους Παραγωγούς, ο ∆ιαχειριστής τηρεί και 

δηµοσιεύει, κατά τρόπο διαφανή, σχετικό κατάλογο. 

3. Σε κάθε Προσφορά Σύνδεσης στο ∆ίκτυο δύνανται να καθορίζονται τα εξής: 

(α) Tο επίπεδο τάσης του ∆ικτύου στο οποίο θα συνδεθούν οι εγκαταστάσεις του 

Χρήστη. 

(β) Περιγραφή του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη στο ∆ίκτυο 

και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των έργων από τον ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου. 

(γ) Η µέγιστη ισχύς η οποία µπορεί να ανταλλαγεί µεταξύ των εγκαταστάσεων του 

Χρήστη και του ∆ικτύου, βάσει του τρόπου σύνδεσης αυτών και, ειδικότερα για 

τους Καταναλωτές, ο τύπος της Παροχής. 

(δ) Ο απαιτούµενος εξοπλισµός ζεύξης και προστασίας, µέτρησης και τηλεποπτείας-

τηλελέγχου. 

(ε) Οι υποχρεώσεις του Χρήστη αναφορικά µε τα όρια λειτουργίας των 

εγκαταστάσεών του και την παροχή στοιχείων και ενηµέρωσης προς τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 
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(στ) Το ύψος της χρέωσης σύνδεσης στο ∆ίκτυο των εγκαταστάσεων του Χρήστη, η 

ανάλυση σε επιµέρους συνιστώσες καθώς και ο τρόπος καταβολής αυτής που 

καθορίζονται βάσει των οριζοµένων στο Κεφάλαιο 28 του παρόντος Κώδικα. 

(ζ) Ενδεχόµενες µελλοντικές σηµαντικές µεταβολές στις προδιαγραφές λειτουργίας 

του ∆ικτύου που καθορίζονται κατά το Κεφάλαιο 4, οι οποίες µπορεί να 

επηρεάζουν την εγκατάσταση του Χρήστη και οι οποίες είναι γνωστές κατά το 

χρόνο σύνταξης της προσφοράς. 

(η) Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 

(θ) ∆ιάκριση έργων τα οποία δύναται να κατασκευάσει ο Χρήστης, καθώς και ο 

προϋπολογισµός των έργων αυτών. Για την περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται 

πρόσθετη αναφορά των προσφερόµενων από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

υπηρεσιών και του ύψους των σχετικών χρεώσεων. 

4. Προκειµένου για σταθµούς παραγωγής, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου χορηγεί µη 

δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 

στο κείµενο θεσµικό πλαίσιο. Η µη δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης αποτυπώνει 

τους ισχύοντες όρους σύνδεσης κατά τον χρόνο διατύπωσής της, αλλά δεν δεσµεύει 

ηλεκτρικό χώρο κατά την εξέταση επόµενων αιτηµάτων και δεν αποµειώνει τη 

διαθέσιµη ικανότητα υποδοχής σταθµών παραγωγής του ∆ικτύου, κατά το άρθρο 71. 

Εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο θεσµικό πλαίσιο για τη 

χορήγηση δεσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου πραγµατοποιεί εκ νέου εξέταση της Αίτησης Σύνδεσης του Παραγωγού και 

διατυπώνει οριστική και δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης, η οποία µπορεί να 

διαφοροποιείται ουσιωδώς από την αρχική, µη δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης, 

ιδίως εάν στο µεσολαβήσαν χρονικό διάστηµα έχει αποµειωθεί ή και εξαντληθεί η 

ικανότητα υποδοχής σταθµών παραγωγής του ∆ικτύου. Προϋπόθεση για την 

χορήγηση δεσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης είναι η προηγούµενη έκδοση µη 

δεσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης, στις περιπτώσεις που η έκδοση αυτή 

προβλέπεται µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. 

Άρθρο 57   

Συµβάσεις σύνδεσης στο ∆ίκτυο 

1. Η σύνδεση εγκαταστάσεων Χρήστη στο ∆ίκτυο και η λειτουργία αυτών παράλληλα 

µε το ∆ίκτυο, επιτρέπονται µόνον κατόπιν σύναψης σχετικής Σύµβασης Σύνδεσης 

στο ∆ίκτυο µεταξύ του Χρήστη και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Για τη σύναψη 

Σύµβασης Σύνδεσης είναι αναγκαία η προηγούµενη έγγραφη αποδοχή της σχετικής 

δεσµευτικής Προσφοράς Σύνδεσης εκ µέρους του Χρήστη και η πλήρωση των 

λοιπών προυποθέσεων που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης. 

2. Σε κάθε Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο καθορίζονται ιδίως τα εξής: 

(α) Το όριο ∆ικτύου/Χρήστη. 

(β) Η ονοµαστική τάση του ∆ικτύου στο ως άνω όριο ∆ικτύου/Χρήστη. 

(γ) Η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς των εγκαταστάσεων του Χρήστη. Για τους 

Καταναλωτές ΧΤ, η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς εξαρτάται από τον τύπο της 

αντίστοιχης Παροχής, κατά το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Σύνδεσης Καταναλωτών. 

Προκειµένου για εγκαταστάσεις Παραγωγών και Αυτοπαραγωγών, ορίζονται 

διακριτά η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής και η Συµφωνηµένη 

Μέγιστη Ισχύς Κατανάλωσης, οι οποίες αφορούν τη µέγιστη ισχύ που 
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διακινείται (παράγεται ή καταναλώνεται, αντίστοιχα) µεταξύ των 

εγκαταστάσεων του Χρήστη και του ∆ικτύου. 

(δ) Οι ειδικές υποχρεώσεις του Χρήστη, πέραν των καθοριζοµένων στον παρόντα 

Κώδικα, αναφορικά µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του και την παροχή 

στοιχείων και ενηµέρωσης προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

(ε) Οι διατάξεις µέτρησης και ο τρόπος υπολογισµού της απορροφούµενης ή 

εγχεόµενης ισχύος και ενέργειας. 

(στ) Οι Γενικοί Όροι Σύνδεσης στο ∆ίκτυο και σε κάθε άλλη ειδική υποχρέωση των 

δύο µερών στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντα Κώδικα. 

(ζ) Η γενική περιγραφή του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη στο 

∆ίκτυο, το ύψος της χρέωσης του Χρήστη για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών 

του στο ∆ίκτυο και ο τρόπος καταβολής της. Στις περιπτώσεις που η χρέωση 

Καταναλωτή για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του στο ∆ίκτυο καθορίζεται 

βάσει των πραγµατοποιούµενων έργων, καθώς και στις περιπτώσεις σύνδεσης 

εγκαταστάσεων Παραγωγών, η περιγραφή των αντίστοιχων έργων σύνδεσης στη 

Σύµβαση Σύνδεσης είναι λεπτοµερής και σύµφωνη µε την αποδεκτή Προσφορά 

Σύνδεσης.  

(η) Ο χρόνος υλοποίησης των έργων σύνδεσης των εγκαταστάσεων του Χρήστη στο 

∆ίκτυο, τα οποία υλοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σε χρόνο που 

δεν µπορεί να υπερβαίνει τις προθεσµίες που καθορίζονται µε την Απόφαση 

Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή κατ΄ άλλο τρόπο στο κείµενο 

ρυθµιστικό πλαίσιο. 

3. Κατόπιν της υπογραφής σχετικής Σύµβασης Σύνδεσης στο ∆ίκτυο και καταβολής της 

χρέωσης κατά τα προβλεπόµενα σε αυτή για την κατασκευή της σύνδεσης, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υλοποιεί τα έργα σύνδεσης στον χρόνο που καθορίζεται 

στη Σύµβαση Σύνδεσης. 

4. Ειδικά για τους Παραγωγούς οι οποίοι αναλαµβάνουν να κατασκευάσουν οι ίδιοι 

τµήµα των έργων σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους µε το ∆ίκτυο κατά το άρθρο 

60, στην Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο καθορίζονται πλέον των αναφεροµένων 

στην παράγραφο (2) και τα εξής: 

(α) Τεχνική περιγραφή των απαιτούµενων έργων για τη σύνδεση του σταθµού 

παραγωγής µε διακριτή αναφορά στα έργα τα οποία θα µελετήσει και θα 

κατασκευάσει ο Παραγωγός και ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αντιστοίχως. 

Ιδιαίτερα αναφέρονται οι κανονισµοί, οι προδιαγραφές και οι τυποποιήσεις που 

τηρούνται για τη σχεδίαση και την κατασκευή των έργων που αναλαµβάνει να 

κατασκευάσει ο Παραγωγός. 

(β) Το ύψος της χρέωσης του Παραγωγού για τις προσφερόµενες από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου υπηρεσίες κατά την παράγραφο (4) του άρθρου 60 και 

ο τρόπος καταβολής αυτών από τον Παραγωγό. 

(γ) Ο τρόπος έγκρισης µελετών και υλικών, παρακολούθησης της κατασκευής και 

παραλαβής από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου των έργων σύνδεσης που 

κατασκευάζει ο Παραγωγός. 

5. Σε περιπτώσεις σύνδεσης οµάδων γειτονικών µεταξύ τους εγκαταστάσεων Χρηστών 

για τις οποίες υποβλήθηκε Αίτηση Σύνδεσης από εξουσιοδοτηµένο κοινό εκπρόσωπο 
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κατά την παράγραφο (7) του άρθρου 55, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται κατά 

την κρίση του να συνάπτει: 

(α) Σύµβαση υλοποίησης των κοινών έργων σύνδεσης του συνόλου των Χρηστών 

της οµάδας µε τον εκπρόσωπο αυτών. 

(β) Επιµέρους διακριτές Συµβάσεις Σύνδεσης µε κάθε έναν από τους 

ενδιαφεροµένους Χρήστες για τα επιµέρους έργα σύνδεσης των εγκαταστάσεών 

του, εφόσον τα έργα αυτά δεν αποτελούν προϋπόθεση σύνδεσης άλλου Χρήστη 

της οµάδας αυτής, ή εφόσον ο Χρήστης αναλαµβάνει το σύνολο των 

υποχρεώσεων κατασκευής κοινών έργων σύνδεσης µε τη ρητή συναίνεση των 

υπολοίπων Χρηστών της οµάδας ή τη σιωπηρή συναίνεσή τους, η οποία 

τεκµαίρεται σε περίπτωση µη τήρησης υποχρεώσεών τους που απορρέσουν από 

την Προσφορά Σύνδεσης και εφόσον αυτή εξακολουθεί να ισχύει. 

Οι σχετικές Χρεώσεις Σύνδεσης υπολογίζονται κατά το άρθρο 122. 

6. Σε περίπτωση αρχικής Σύνδεσης στο ∆ίκτυο ή τροποποίησης υφιστάµενης Σύµβασης 

Σύνδεσης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει αντίγραφο της Σύµβασης Σύνδεσης 

στον Χρήστη. Σε περίπτωση τροποποίησης υφιστάµενης Σύµβασης Σύνδεσης 

Καταναλωτή ενηµερώνεται ο Προµηθευτής του µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

7. Πρότυπες Συµβάσεις Σύνδεσης και οι Γενικοί Όροι Σύνδεσης στο ∆ίκτυο που 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης 

του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, η οποία υποβάλλεται εντός τριών (3) µηνών από τη 

θέση σε ισχύ του Κώδικα. Με την εισήγηση του προηγούµενου εδαφίου, ο 

∆ιαχειριστής προτείνει επίσης σχέδιο και διαδικασία για την εναρµόνιση των όρων 

των  συµβάσεων που συνάπτονται πριν την έγκριση των πρότυπων Συµβάσεων 

Σύνδεσης (συµβόλαια παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, συµβόλαια σύνδεσης µε το 

δίκτυο) µε τους όρους των πρότυπων Συµβάσεων Σύνδεσης και τους Γενικούς Όρους 

Σύνδεσης στο ∆ίκτυο. 

Άρθρο 58  

∆ιαδοχή Χρηστών 

1. Στις περιπτώσεις διαδοχής Καταναλωτών, δηλαδή όταν µεταβάλλεται ο χρήστης της 

εγκατάστασης κατανάλωσης χωρίς µεταβολή της Συµφωνηµένης Ισχύος, δεν 

συνάπτεται νέα ή και επικαιροποιηµένη Σύµβαση Σύνδεσης µεταξύ του ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου και του νέου Καταναλωτή. Ο τελευταίος προσχωρεί στην υφιστάµενη 

Σύµβαση Σύνδεσης µε τη σύναψη της Σύµβασης Προµήθειας και µε την υποβολή 

∆ήλωσης Εκπροσώπησης από Προµηθευτή επ’ ονόµατί του για τον συγκεκριµένο 

Μετρητή Φορτίου. Οι πρότυπες Συµβάσεις και οι Γενικοί Όροι Σύνδεσης στο ∆ίκτυο 

αναρτώνται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στον ιστότοπό του. Οι Προµηθευτές 

παρέχουν αντίγραφο των πρότυπων Συµβάσεων Σύνδεσης και των Γενικών Όρων 

στον νέο Καταναλωτή εφόσον ζητηθεί. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει 

αντίγραφο της υφιστάµενης σχετικής Σύµβασης Σύνδεσης στον νέο Χρήστη στην 

περίπτωση που αυτός το ζητήσει ή µέσω του Προµηθευτή κατά τη σύναψη της νέας 

Σύµβασης Προµήθειας.  

2. Στις περιπτώσεις µεταβολής στοιχείων Παραγωγού, όπως ιδίως µεταβολή της 

επωνυµίας, έδρας, νόµιµης εκπροσώπησης, εταιρικής µορφής ή ΑΦΜ, ο Παραγωγός 

οφείλει να γνωστοποιήσει άµεσα στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου τη µεταβολή. 

Ακολούθως, συνάπτεται νέα, τροποποιητική της αρχικής, Σύµβαση Σύνδεσης, 

καταλλήλως προσαρµοσµένη µε τα στοιχεία που έχουν µεταβληθεί. Σε περίπτωση 
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που ο Παραγωγός επιθυµεί την τροποποίηση ουσιωδών όρων της Σύµβασης 

Σύνδεσης, ακολουθείται η διαδικασία υποβολής Αίτησης Σύνδεσης για τροποποίηση 

κατά το άρθρο 55. 

3. Ο νέος Χρήστης µιας εγκατάστασης κατανάλωσης οφείλει σε κάθε περίπτωση να 

ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τη διαδοχή, το συντοµότερο δυνατό 

µετά την έναρξη χρήσης της εγκατάστασης. Ο Προµηθευτής, κατά τη σύναψη της 

Σύµβασης Προµήθειας, οφείλει να µεριµνά για την κατά ανωτέρω προσήκουσα 

ενηµέρωση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τον νέο Χρήστη.  

Άρθρο 59  

Προσωρινές συνδέσεις στο ∆ίκτυο 

1. Προσωρινές χαρακτηρίζονται οι συνδέσεις στο ∆ίκτυο για χρήσεις που δεν έχουν 

µόνιµο χαρακτήρα. Η λειτουργία των προσωρινών συνδέσεων διακόπτεται µε 

µέριµνα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, είτε κατόπιν αίτησης του αντίστοιχου Χρήστη, 

είτε αυτοδικαίως, µετά την παρέλευση του χρόνου λειτουργίας της σύνδεσης ο οποίος 

καθορίζεται στη σχετική Σύµβαση Σύνδεσης.  

2. Οι προσωρινές συνδέσεις στο ∆ίκτυο διακρίνονται σε: 

(α) Συνήθεις, όπως ιδίως οι εργοταξιακές συνδέσεις για οικοδοµικές εργασίες, και 

οι οποίες προορίζονται συνήθως να µετατραπούν σε οριστικές συνδέσεις. Η 

λειτουργία των προσωρινών συνδέσεων του τύπου αυτού συµφωνείται για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, η µέγιστη διάρκεια του οποίου καθορίζεται από 

το κείµενο νοµοθετικό πλαίσιο. 

(β) Ειδικές και έκτακτες ηλεκτροδοτήσεις, για εξυπηρέτηση βραχυπρόθεσµων, 

εποχιακών ή περιστασιακών αναγκών µε περιορισµένη διάρκεια, µέχρι 12 µήνες, 

οι εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των οποίων θα αποξηλωθούν µετά την 

παρέλευση του διαστήµατος αυτού. 

3. Οι ειδικές και έκτακτες προσωρινές συνδέσεις δεν είναι δυνατόν να παραταθούν µετά 

τη λήξη της αρχικής διάρκειας ισχύος τους, παρά µόνο εάν µετατραπούν σε µόνιµες 

συνδέσεις, µε τήρηση της διαδικασίας που εφαρµόζεται για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο 

κατά το παρόν Κεφάλαιο.  

4. Οι συνήθεις προσωρινές συνδέσεις, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, είναι δυνατόν να παραταθούν, σύµφωνα µε τις προβλέψεις 

του κείµενου νοµοθετικού πλαισίου, ή να µετατραπούν σε µόνιµες µε τήρηση της 

διαδικασίας που εφαρµόζεται για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο κατά το παρόν Κεφάλαιο. 

5. Για την εγκατάσταση προσωρινών συνδέσεων στο ∆ίκτυο υποβάλλεται Αίτηση 

Σύνδεσης προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά το άρθρο 55. Τα στοιχεία που 

υποβάλλονται από τους Χρήστες για την εγκατάσταση και λειτουργία προσωρινών 

συνδέσεων στο ∆ίκτυο καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο. 

Άρθρο 60  

Έργα σύνδεσης εγκαταστάσεων παραγωγών  

1. Τα έργα ανάπτυξης του ∆ικτύου για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής σχεδιάζονται, 

µελετώνται και υλοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µε την επιφύλαξη των 

οριζοµένων της παραγράφου 3, περιέρχονται δε στην κυριότητα του Κυρίου του 

∆ικτύου. 
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2. Κατά τη σχεδίαση δικτύων για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου επιδιώκει πρωτίστως τη βέλτιστη ανάπτυξη του ∆ικτύου συνολικά, 

σύµφωνα µε τις αρχές του Κεφαλαίου 25. 

3. Κατ’ απαίτηση ενδιαφερόµενου Παραγωγού ή οµάδας Παραγωγών, εφόσον 

επιτρέπεται από τις διατάξεις του κείµενου θεσµικού πλαισίου, τα έργα επέκτασης 

του ∆ικτύου ΜΤ για τη σύνδεση του σταθµού ή των σταθµών είναι δυνατόν να 

µελετώνται και κατασκευάζονται από τους ιδίους, σύµφωνα µε την προσφορά 

σύνδεσης και εφόσον τηρούνται ο σχεδιασµός, οι προδιαγραφές, οι τυποποιήσεις και 

οι οδηγίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, όπως τελικά αποτυπώνονται στη Σύµβαση 

Σύνδεσης.  

4. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκπονεί τεχνική περιγραφή των 

απαιτούµενων έργων σύνδεσης, µε παραποµπές σε όλες τις σχετικές προδιαγραφές 

που θέτει ο ίδιος για τη µελέτη και την κατασκευή των έργων αυτών, ελέγχει και 

εγκρίνει τις µελέτες εφαρµογής των έργων σύνδεσης που εκπονούνται από τον 

Παραγωγό, παρακολουθεί την κατασκευή των έργων σύνδεσης και εγκρίνει τη 

συµβατότητά των υλικών και κατασκευών µε τις προδιαγραφές του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου και παραλαµβάνει τα έργα σύνδεσης που εντάσσονται στο ∆ίκτυο. Μετά το 

πέρας κατασκευής των έργων, κατατίθεται στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ο φάκελος 

του έργου, όπως αυτό κατασκευάστηκε. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αποζηµιώνεται 

από τους συνδεόµενους Παραγωγούς για τις προσφερθείσες υπηρεσίες σύµφωνα µε 

τις σχετικές εγκεκριµένες χρεώσεις. 

5. Έργα σύνδεσης σταθµού ή σταθµών ενός Παραγωγού της παραγράφου 3, τα οποία ο 

Παραγωγός επιλέγει να διατηρήσει στην κυριότητα και διαχείρισή του, εφόσον αυτό 

επιτρέπεται από τις διατάξεις του κείµενου θεσµικού πλαισίου και σύµφωνα µε αυτό, 

δεν εντάσσονται στο ∆ίκτυο. Σε κάθε άλλη περίπτωση έργα δικτύων διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας, για τη σύνδεση Παραγωγού ή από κοινού σύνδεση 

περισσότερων του ενός Παραγωγών, εντάσσονται υποχρεωτικά στο ∆ίκτυο. 

6. ∆ίκτυα ΜΤ καθώς και υποσταθµοί ΥΤ/ΜΤ που έχουν κατασκευαστεί για τη σύνδεση 

σταθµών παραγωγής και δεν έχουν ενταχθεί στο ∆ίκτυο, είναι δυνατό να εντάσσονται 

σε αυτό σε µεταγενέστερο χρόνο, µετά από τεκµηριωµένη απόφαση του ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου µε κριτήριο την τεχνοοικονοµικά βέλτιστη ανάπτυξη του ∆ικτύου 

σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 25, και υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δίκτυα είναι 

απόλυτα συµβατά µε την τυποποίηση και τις προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας του ∆ικτύου. Η µεταβίβαση της κυριότητας και η παραχώρηση της 

διαχείρισης νοείται επί διακριτών αυτοτελών στοιχείων των εγκαταστάσεων 

σύνδεσης και όχι µέρους αυτών. 

7. Στις περιπτώσεις ένταξης εγκαταστάσεων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στο ∆ίκτυο 

κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταβάλλεται από τον Κύριο του ∆ικτύου στον 

κύριο των εγκαταστάσεων αυτών αντάλλαγµα µόνο για τη µεταβίβαση της 

κυριότητας του εδάφους1, καθοριζόµενο µε βάση τις ισχύουσες αντικειµενικές αξίες, 

όπως αυτές εκάστοτε καθορίζονται, ή κατ’ άλλον νόµιµο τρόπο που τυχόν ορίζεται 

στην κείµενη νοµοθεσία, µε την επιφύλαξη ειδικότεων διατάξεων περί απαλλαγής 

από την καταβολή του τιµήµατος σε περίπτωση που ο κύριος του εδάφους είναι το 

ελληνικό δηµόσιο. Ο Κύριος του ∆ικτύου βαρύνεται µε τα σχετικά έξοδα 

µεταβίβασης. 

                                                 
1 Ως τέτοιο νοείται το τµήµα του γηπέδου του υποσταθµού ΥΤ/ΜΤ που αναλογεί στις υπό ένταξη στο 

∆ίκτυο εγκαταστάσεις. 
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8. Στα έργα επέκτασης του ∆ικτύου για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής είναι δυνατή 

η µετέπειτα σύνδεση νέων Χρηστών. Στην περίπτωση σύνδεσης νέου Παραγωγού 

καταβάλλεται αντάλλαγµα στους ήδη συνδεδεµένους Παραγωγούς που 

επιβαρύνθηκαν µε τις δαπάνες υλοποίησης των έργων αυτών, όπως και µε τυχόν 

δαπάνες ενίσχυσης του ∆ικτύου για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους όπως 

ειδικότερα ορίζεται στο Κεφάλαιο 28. Σε περίπτωση συνήθους σύνδεσης νέου 

Καταναλωτή, η χρέωση σύνδεσης προκύπτει µε βάση το ισχύον Σύστηµα 

Συµµετοχών, χωρίς να καταβάλλεται µέρος του κόστους των έργων των αρχικώς 

συνδεθέντων Παραγωγών. Ειδικά για την περίπτωση επέκτασης του ∆ικτύου για τη 

σύνδεση Καταναλωτή για την οποία ο τελευταίος καταβάλλει το σύνολο του κόστους 

επέκτασης κατ’ αναλογία της σύνδεσης παραγωγού, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 118, εφαρµόζονται τα ως άνω αναφερόµενα για την 

περίπτωση Παραγωγού.  

Άρθρο 61  

Έργα σύνδεσης εγκαταστάσεων Καταναλωτών σε Περιοχές 

Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης 

1. Τα έργα ανάπτυξης του ∆ικτύου για τη σύνδεση εγκαταστάσεων οµάδων 

Καταναλωτών σε Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής 

Πολεοδόµησης, όπως ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία, σχεδιάζονται, µελετώνται 

και υλοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µε την επιφύλαξη των 

οριζοµένων στην παράγραφο 3, περιέρχονται δε σε κάθε περίπτωση στην κυριότητα 

του Κυρίου του ∆ικτύου. Με ευθύνη των ενδιαφεροµένων ορίζεται κοινός 

εκπρόσωπος, ο οποίος και συνάπτει µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου σύµβαση για την 

υλοποίηση των αναγκαίων έργων. 

2. Κατά τη σχεδίαση δικτύων για τη σύνδεση εγκαταστάσεων Καταναλωτών σε 

Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει τις γενικές αρχές ανάπτυξης του ∆ικτύου του 

Κεφαλαίου 25. 

3. Κατ’ απαίτηση των ενδιαφεροµένων, τα έργα επέκτασης του ∆ικτύου εντός 

Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης, εφόσον 

αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του κείµενου θεσµικού πλαισίου, είναι δυνατό να 

κατασκευάζονται από τους ιδίους κατόπιν εκπόνησης των µελετών από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, είτε να µελετώνται και να κατασκευάζονται από τους 

ιδίους, κατόπιν θεώρησης των σχετικών µελετών από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

εφόσον τηρούνται ο σχεδιασµός, οι προδιαγραφές, οι τυποποιήσεις και οι οδηγίες του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κατά τα σχετικώς αναφερόµενα στη Σύµβαση Σύνδεσης. 

Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλογικά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 60 του παρόντος Κώδικα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

Άρθρο 62   

Στοιχεία παρεχόµενα από τους Καταναλωτές για τη σύνδεση στο 

∆ίκτυο 

1. Οι Καταναλωτές που επιθυµούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο ∆ίκτυο 

ΧΤ ή την τροποποίηση υφιστάµενης σύνδεσης ΧΤ, καθορίζουν στη σχετική Αίτηση 

Σύνδεσης τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

(α)  Την αιτούµενη µέγιστη συνολική ισχύ, σε kVA. 

(β)  Τον τύπο σύνδεσης (µονοφασική ή τριφασική). 

(γ)  Την ακριβή διεύθυνση των εγκαταστάσεων του Καταναλωτή, καθώς και το 

σηµείο της ιδιοκτησίας του στο οποίο αιτείται να γίνει η εγκατάσταση του 

Μετρητή (κατά προτίµηση µε την υποβολή σκαριφήµατος). 

(δ) Την κατηγορία των εγκαταστάσεων του Καταναλωτή κατά το άρθρο 116. 

(ε) ΑΦΜ Καταναλωτή, εφόσον είναι φορολογικά υπόχρεος. 

2. Οι Καταναλωτές που επιθυµούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο ∆ίκτυο 

ΜΤ ή την τροποποίηση υφιστάµενης σύνδεσης ΜΤ, καθορίζουν επιπλέον των 

ανωτέρω υπό παράγραφο (1) στοιχείων και τα εξής: 

(α) Για όλους τους τύπους των φορτίων: 

αα)  Τη µέγιστη απορροφούµενη ενεργό και άεργο ισχύ (µέση τιµή 15 λεπτών). 

ββ)  Στοιχεία σχετικά µε τον τύπο των εγκαθιστώµενων συσκευών και τον τρόπο 

ελέγχου αυτών (για παράδειγµα, τον τύπο και τον τρόπο εκκινήσεως και 

ελέγχου των κινητήρων). Επίσης, στοιχεία για το πλήθος και την 

εγκατεστηµένη ισχύ µετασχηµατιστών στις εγκαταστάσεις του Χρήστη. 

γγ)  Στοιχεία για τη µεταβλητότητα της λειτουργίας συσκευών και µηχανηµάτων 

σηµαντικής ισχύος (για παράδειγµα εάν είναι συνεχής για µεγάλα χρονικά 

διαστήµατα, κυκλική ή κατ’ άλλον τρόπο διακοπτόµενη), σύµφωνα µε τις 

σχετικές απαιτήσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

δδ) Στοιχεία για τον υπολογισµό της συµβολής των εγκαταστάσεών τους σε 

βραχυκύκλωµα, όταν αυτά ζητούνται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

(β) Ενηµέρωση για την ύπαρξη συσκευών και µηχανηµάτων που ενδέχεται να 

προκαλούν ∆ιαταραχές της Τάσης του ∆ικτύου ή να έχουν άλλη επίπτωση στην 

οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων άλλων Χρηστών και του ∆ικτύου. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να ζητά πρόσθετα 

στοιχεία από τον Χρήστη για τα κατασκευαστικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των εν λόγω συσκευών και µηχανηµάτων, όπως εξειδικεύονται 

στις σχετικές οδηγίες για την πρόσβαση στο ∆ίκτυο.  

(γ) Ηλεκτρολογικά διαγράµµατα, καθώς και τοπογραφικά σχέδια, στα οποία 

αποτυπώνονται τα όρια κυριότητας και ευθύνης για τη συντήρηση και τον 

χειρισµό του εξοπλισµού στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη. 
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3. Οι Καταναλωτές που εγκαθιστούν στις εγκαταστάσεις τους εφεδρικές µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη-Η/Ζ) οι οποίες τίθενται 

σε λειτουργία αποκλειστικά σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτροδότησης 

από το ∆ίκτυο, υποβάλλουν τα ζητούµενα από τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου στοιχεία 

σχετικά µε το είδος και το µέγεθος των µονάδων, τον τρόπο και τον εξοπλισµό θέσης 

τους σε λειτουργία κατά τη διακοπή της παροχής ή της αποσύνδεσης και αποµόνωσής 

τους κατά την επαναφορά της παροχής, όπως ειδικότερα καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και εξειδικεύονται σε οδηγία του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί διακριτά τις βασικές κατά την κρίση του 

πληροφορίες σχετικά µε τα εφεδρικά Η/Ζ στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. 

Άρθρο 63   

Στοιχεία παρεχόµενα από τους Παραγωγούς για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο 

1. Οι Παραγωγοί οι οποίοι επιθυµούν τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο ∆ίκτυο 

ή την τροποποίηση υφιστάµενης σύνδεσης, παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

µέρος ή και το σύνολο των στοιχείων που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, και όπως 

ειδικότερα εξειδικεύονται κατά περίπτωση στις σχετικές οδηγίες για την πρόσβαση 

στο ∆ίκτυο. 

2. Υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία για την ανάπτυξη του σταθµού παραγωγής και 

τον εξοπλισµό του (για τον σταθµό συνολικά, καθώς και διακριτά για κάθε τύπο 

µονάδων παραγωγής, όπου απαιτείται):  

(α) Άδεια Παραγωγής εφόσον ο σταθµός υπόκειται σε αδειοδότηση. 

(β) Τοπογραφικά σχέδια και διαγράµµατα ανάπτυξης του σταθµού, στα οποία 

αποτυπώνονται όλες οι κύριες εγκαταστάσεις και τα όρια κυριότητας και 

ευθύνης, µονογραµµικά διαγράµµατα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

µηχανολογικά διαγράµµατα, κλπ. 

(γ) Ο τύπος της κινητήριας µονάδας (π.χ. αεριοστρόβιλος µε φυσικό αέριο, 

ανεµοκινητήρας) ή της πρωτογενούς διάταξης παραγωγής ενέργειας (π.χ. 

φωτοβολταϊκή γεννήτρια) και βασικά χαρακτηριστικά αυτής όπως ενδεικτικά τα 

ακόλουθα: 

• Ονοµαστική και µέγιστη αποδιδόµενη ισχύς των µονάδων. 

• Ειδικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων, όπως κατά περίπτωση 

ισχύουν (βασικά στοιχεία κύριου τεχνικού εξοπλισµού, συστήµατα γειώσεων 

και προστασίας κλπ.). 

• Τύπος καυσίµου και στοιχεία κατανάλωσης (όπου εφαρµόζεται). 

• Ελάχιστες απαιτούµενες και τυχόν πρόσθετες πιστοποιήσεις του 

χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. 

(δ) Το είδος της γεννήτριας ή/και των µετατροπέων ισχύος, αν υπάρχουν, και τα 

κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά αυτών, όπως: 

• Η ονοµαστική τάση, η ονοµαστική ισχύς και ο ονοµαστικός συντελεστής 

ισχύος. 

• Στοιχεία σχετικά µε την ενεργό ισχύ εξόδου και το εύρος µεταβολής αυτής, 

όπως η µέγιστη ενεργός ισχύς εξόδου συνεχούς λειτουργίας, η µέγιστη ισχύς 
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εξόδου βραχείας διάρκειας και η διάρκεια αυτής, η ελάχιστη ενεργός ισχύς 

εξόδου συνεχούς λειτουργίας. 

• Στοιχεία σχετικά µε την άεργο ισχύ εξόδου, όπως οι δυνατότητες µεταβολής 

της αέργου ισχύος εξόδου συναρτήσει της ενεργού ισχύος και της τάσης του 

∆ικτύου. 

• Στοιχεία σχετικά µε τους µετατροπείς ισχύος, όπου υπάρχουν, όπως ο τύπος, 

η βασική δοµή, η µέθοδος ελέγχου, η ύπαρξη µετασχηµατιστή αποµόνωσης, 

η ονοµαστική ικανότητα, η µέγιστη ισχύς συνεχούς λειτουργίας και 

υπερφόρτισης. 

• Τα όρια τάσης και συχνότητας του ∆ικτύου, εντός των οποίων οι µονάδες 

παραγωγής µπορούν να παραµείνουν σε λειτουργία και οι αντίστοιχοι 

περιορισµοί χρονικής διάρκειας και αποδιδόµενης ισχύος. 

• Τα χαρακτηριστικά ποιότητας ισχύος των µονάδων (αρµονικές ρεύµατος, 

εκποµπές flicker, διαταραχές κατά τη ζεύξη-απόζευξη κλπ.), σύµφωνα µε τα 

αντίστοιχα πρότυπα, όπου αυτά υφίστανται, όπως ορίζεται στις σχετικές 

Οδηγίες Εφαρµογής του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

• Τη µέγιστη συµβολή των µονάδων στη στάθµη βραχυκυκλώσεως του 

∆ικτύου. 

(ε) Τα πλήρη στοιχεία των διατάξεων αντιστάθµισης αέργου ισχύος, αν υπάρχουν, 

της θέσης εγκατάστασης και του τρόπου ζεύξεως και προστασίας αυτών. 

(στ) Οι διατάξεις που υλοποιούν την προστασία απόζευξης του άρθρου 73, όταν 

αυτές ενσωµατώνονται στις επιµέρους µονάδες παραγωγής του σταθµού, µε 

ειδική αναφορά στην υλοποίηση της προστασίας αντινησιδοποίησης. 

(ζ) Ο τρόπος εκκίνησης και παραλληλισµού των µονάδων παραγωγής στο ∆ίκτυο 

και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. 

(η)  Στοιχεία σχετικά µε τον/τους µετασχηµατιστές ανύψωσης, αν υπάρχουν, όπως η 

ονοµαστική ισχύς, οι ονοµαστικές τάσεις, η συνδεσµολογία, ο τρόπος γείωσης 

και οι σύνθετες αντιστάσεις των τυλιγµάτων, οι δυνατότητες του µεταγωγέα 

τάσεων. 

(θ) Στοιχεία για τα συστήµατα τηλεποπτείας και τηλελέγχου του σταθµού. 

(ι) Στοιχεία για τα µέσα εφεδρικής και αδιάλειπτης παροχής του σταθµού. 

(ια) Στοιχεία για τις ιδιοκαταναλώσεις του σταθµού. 

3. Για τον εξοπλισµό στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη υποβάλλονται τα εξής στοιχεία: 

(α) Περιγραφή και ηλεκτρολογικό διάγραµµα των προτεινοµένων διατάξεων, του 

εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί και της συνδέσεως των γειώσεων. 

(β) Προβλεπόµενη θέση εγκατάστασης των διατάξεων µέτρησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

(γ) Χαρακτηριστικά των διατάξεων παραλληλισµού και περιγραφή του τρόπου 

επανένταξης του σταθµού σε λειτουργία µετά από αποσύνδεσή του από το 

∆ίκτυο. 

(δ) Χαρακτηριστικά του εξοπλισµού ζεύξεως και προστασίας της εγκατάστασης, 

περιλαµβανοµένων των διατάξεων που υλοποιούν την προστασία απόζευξης του 
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άρθρου 73 σε επίπεδο σταθµού, µε ειδική αναφορά στην υλοποίηση της 

προστασίας αντινησιδοποίησης. 

(ε) Χαρακτηριστικά των διατάξεων τηλεποπτείας-τηλελέγχου και του εξοπλισµού 

τηλεπικοινωνιών που αφορούν στον εξοπλισµό που εγκαθίσταται στο όριο 

∆ικτύου/Χρήστη. 

4. Οι Παραγωγοί παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου πρόσθετα στοιχεία που αυτός 

απαιτεί για τις µελέτες σύνδεσης στο ∆ίκτυο του άρθρου 68, όπως ενδεικτικά τα εξής: 

(α) Αντιδράσεις (υποµεταβατικές, µεταβατικές και µόνιµης κατάστασης), ωµικές 

αντιστάσεις και σταθερές χρόνου των γεννητριών. 

(β) Σταθερά αδράνειας των µονάδων παραγωγής. 

(γ) Στοιχεία για τους µετατροπείς ισχύος, όπου υπάρχουν, όπως η δοµή και 

τοπολογία, το επίπεδο τάσης των ενδιάµεσων σταδίων, η τεχνική ελέγχου, οι 

διακοπτικές συχνότητες και τα φίλτρα αρµονικών, τα συστήµατα προστασίας που 

διαθέτουν. 

(δ) Στοιχεία για το σύστηµα διέγερσης των γεννητριών και το σύστηµα αυτόµατης 

ρύθµισης της τάσης, αν υπάρχει. 

(ε) Στοιχεία για τους αυτοµατισµούς των µονάδων παραγωγής και ειδικότερα των 

ρυθµιστών στροφών αυτών, αν υπάρχουν. 

(στ) Στοιχεία για το σχήµα προστασιών του σταθµού, τον τύπο και τα 

χαρακτηριστικά των ηλεκτρονόµων προστασίας, καθώς και τις ρυθµίσεις αυτών. 

(ζ) Στοιχεία για τη συµπεριφορά των µονάδων υπό συνθήκες σφάλµατος και τη 

δυνατότητα παροχής επικουρικών υπηρεσιών από αυτές (τήρηση εφεδρειών, 

συµβολή στη ρύθµιση συχνότητας, δυνατότητα επαναφοράς συστήµατος µετά από 

σβέση κλπ.). 

(η) ∆υνατότητες ελέγχου της ενεργού ισχύος εξόδου: είδος ρύθµισης (συνεχής-

κλιµακωτή) και µέθοδος υλοποίησης, όρια και ακρίβεια ρύθµισης, χρόνος 

απόκρισης, δυνατότητα περιορισµού του ρυθµού µεταβολής. 

(θ) ∆υνατότητες ελέγχου της αέργου ισχύος εξόδου: είδος ρύθµισης (συνεχής-

κλιµακωτή) και µέθοδος υλοποίησης, όρια και ακρίβεια ρύθµισης, χρόνος 

απόκρισης. 

(ι) Ειδικότερα θέµατα λειτουργίας των µονάδων παραγωγής, όπως οι χρόνοι 

εκκίνησης και στάσης, οι ελάχιστοι χρόνοι λειτουργίας και κράτησης των 

µονάδων, ο ρυθµός ανάληψης/απόρριψης φορτίου κ.ά. 

5. Οι Παραγωγοί υποβάλλουν τα στοιχεία (πιστοποιητικά, εκθέσεις δοκιµών, υπεύθυνες 

δηλώσεις κλπ.) που απαιτούνται, σύµφωνα µε το άρθρο 74, για την τεκµηρίωση της 

συµβατότητας του προς εγκατάσταση εξοπλισµού µε τις τεχνικές απαιτήσεις που 

θέτει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, καθώς και µε απαιτήσεις που απορρέουν από τον 

Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος ή τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων 

Νησιών. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται κατά την κρίση του να απαιτεί την τεκµηρίωση 

των υποβαλλόµενων από τους Παραγωγούς στοιχείων. Ο τρόπος τεκµηρίωσης 

υποδεικνύεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και περιλαµβάνει µία ή 

περισσότερες από τις µεθόδους που αναφέρονται στην παράγραφο (2) του άρθρου 

74. 
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7. Για εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγών, όπου προβλέπεται δυνατότητα αποµόνωσής 

τους από το ∆ίκτυο (π.χ. σε περιπτώσεις ∆ιακοπών Τροφοδότησης) και συνέχισης 

της λειτουργίας µε τροφοδότηση από τις ίδιες µονάδες παραγωγής, ο Χρήστης 

παρέχει λεπτοµερή στοιχεία για τον εξοπλισµό και τον τρόπο µε τον οποίο θα 

επιτυγχάνεται η αποµόνωση και ο παραλληλισµός της εγκατάστασης µε το ∆ίκτυο. 

Άρθρο 64  

Παροχή στοιχείων από τους Χρήστες – Γενικές διατάξεις 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να ζητά από τους Χρήστες στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους, τόσο σε περιοδική 

βάση, όσο και εκτάκτως. 

2. Οι Χρήστες οφείλουν να ενηµερώνουν τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και να 

λαµβάνουν την προηγούµενη έγγραφη έγκρισή του για οποιαδήποτε µεταβολή στις 

εγκαταστάσεις τους που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα σύνδεσής τους 

στο ∆ίκτυο κατά τον υφιστάµενο τρόπο, ή να επηρεάσει τη λειτουργία του ∆ικτύου 

ή εγκαταστάσεων άλλων Χρηστών, όπως ιδίως η αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος 

τους ή µεταβολές στον τρόπο λειτουργίας αυτών. Οι Χρήστες οφείλουν να 

υποβάλουν Αίτηση Σύνδεσης για τροποποίηση υφιστάµενης σύνδεσης, εφόσον αυτό 

απαιτείται. 

3. Οι Χρήστες οφείλουν να παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου τα στοιχεία που 

τους ζητά κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του. 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να ζητά από τους Χρήστες την επανυποβολή 

στοιχείων ή/και την υποβολή πρόσθετων στοιχείων, στις περιπτώσεις που κρίνει ότι 

τα υποβληθέντα είναι ανεπαρκή ή ανακριβή σε σχέση µε τα ζητούµενα βάσει των 

σχετικών Εγχειριδίων και Οδηγιών Εφαρµογής. 

Άρθρο 65   

Παροχή πληροφοριών από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους ενδιαφερόµενους 

Χρήστες, πέραν εκείνων που περιλαµβάνονται στον Κώδικα ∆ικτύου, στο Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης στο ∆ίκτυο ή στις οδηγίες για την πρόσβαση στο ∆ίκτυο, προκειµένου να 

διευκολύνεται η αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων των Χρηστών και η 

συνεργασία αυτών µε το ∆ίκτυο. Ειδικότερα, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει ιδίως 

να γνωστοποιεί στους Χρήστες τα στοιχεία που απαιτούνται για την καλή επιλογή και τη 

ρύθµιση του εξοπλισµού προστασίας και ελέγχου των εγκαταστάσεών τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ 

ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

Άρθρο 66   

Όριο κυριότητας εγκαταστάσεων 

1. Το όριο κυριότητας µεταξύ των εγκαταστάσεων Χρήστη και του ∆ικτύου 

καθορίζεται ως εξής: 
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(α) Για τις συνδέσεις στο ∆ίκτυο ΧΤ, οι ακροδέκτες εξόδου της διατάξεως µέτρησης 

προς την εγκατάσταση του Χρήστη. 

(β) Για τις συνδέσεις στο ∆ίκτυο ΜΤ, οι ακροδέκτες σύνδεσης των καλωδίων του 

Χρήστη στον πίνακα ΜΤ της Παροχής του, όταν η σύνδεση πραγµατοποιείται 

µέσω πινάκων ΜΤ, άλλως οι ακροδέκτες σύνδεσης των καλωδίων ΜΤ του 

Χρήστη στους µετασχηµατιστές εντάσεως της µετρητικής διάταξης. 

(γ) Για συνδέσεις συµβατικών σταθµών παραγωγής στο ∆ίκτυο ΜΤ των Μ∆Ν, το 

όριο καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή, την 

οποία καταρτίζει λαµβάνοντας υπόψη την άποψη του Παραγωγού, και 

αποτυπώνεται στις οικείες Συµβάσεις Σύνδεσης. 

(δ) Για τις συνδέσεις στο ∆ίκτυο ΥΤ των Μ∆Ν, το διακοπτικό µέσο (διακόπτης ή 

αποζεύκτης) που βρίσκεται στην πλευρά υψηλής τάσεως του µετασχηµατιστή 

ισχύος του Χρήστη. Το εν λόγω µέσο κατ’ αρχήν ανήκει στον Χρήστη, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στο κείµενο θεσµικό πλαίσιο ή στη Σύµβαση Σύνδεσης. 

(ε) Ειδικά για τις γραµµές ΜΤ οι οποίες κατασκευάζονται από Παραγωγούς από 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο 

∆ίκτυο εκτός των ορίων των ιδιοκτησιών τους και οι οποίες παραµένουν στην 

κυριότητά τους µε βάση τις προβλέψεις του κείµενου θεσµικού πλαισίου, το όριο 

µεταξύ των εγκαταστάσεων αυτών και του ∆ικτύου ορίζεται στις οικείες 

Συµβάσεις Σύνδεσης. 

Άρθρο 67   

Επιλογή τρόπου σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρηστών – Γενικές 

διατάξεις 

1. Η σύνδεση των εγκαταστάσεων Χρήστη στο ∆ίκτυο πραγµατοποιείται κατά τρόπο 

ώστε να διασφαλίζονται τα εξής: 

(α) Η κάλυψη της Συµφωνηµένης Μέγιστης Ισχύος σύµφωνα και µε την αντίστοιχη 

Αίτηση Σύνδεσης, λαµβάνοντας υπόψη το επιθυµητό από τον Χρήστη σχήµα 

τροφοδότησης, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο 

∆ίκτυο ή σε σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής. 

(β) Η τήρηση των κανόνων και τυποποιήσεων που εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου προκειµένου να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλούς και καλής 

λειτουργίας του ∆ικτύου και να εξασφαλίζεται η οικονοµικότητα της 

συντήρησής του. Ειδικά για τους Καταναλωτές επιλέγεται ο κατάλληλος τύπος 

Παροχής µεταξύ των τυποποιηµένων µεγεθών. 

(γ) Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην Ποιότητα Ενέργειας του ∆ικτύου. 

(δ) Ο κατά το δυνατόν περιορισµός των επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

2. Το επίπεδο τάσης του ∆ικτύου στο οποίο γίνεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων 

Καταναλωτών επιλέγεται µε βάση τους εξής ειδικότερους κανόνες: 

(α) Εγκαταστάσεις µε µέγιστη ζήτηση µέχρι 135 kVA συνδέονται στη ΧΤ. 

(β) Εγκαταστάσεις για τις οποίες η αιτούµενη µέγιστη ζήτηση είναι µεταξύ 135 και 

250 kVA, συνδέονται στη ΧΤ ή στη ΜΤ, ανάλογα µε τις συνθήκες του ∆ικτύου 

και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο όπως 

εξειδικεύονται στις σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 
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(γ) Εγκαταστάσεις για τις οποίες η αιτούµενη µέγιστη ζήτηση είναι µεγαλύτερη των 

250 kVA και µικρότερη ή ίση των 10 MVA συνδέονται στη ΜΤ. 

(δ) Εγκαταστάσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες η αιτούµενη 

µέγιστη ζήτηση είναι µεγαλύτερη των 10 MVA, συνδέονται στο Σύστηµα ή στο 

δίκτυο ΥΤ των Μ∆Ν.  

Απόκλιση από τον παραπάνω κανόνα είναι δυνατή µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

βάσει σχετικών κριτηρίων και άλλων προβλέψεων που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης στο ∆ίκτυο, και εφόσον ικανοποιούνται οι σχετικές λειτουργικές 

απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα. 

3. Το επίπεδο τάσης του ∆ικτύου στο οποίο γίνεται η σύνδεση των εγκαταστάσεων 

Παραγωγών επιλέγεται µε βάση τους εξής ειδικότερους κανόνες: 

(α)  Εγκαταστάσεις µε µέγιστη ικανότητα παραγωγής έως 100 kW συνδέονται στη 

ΧΤ. 

(β) Εγκαταστάσεις µε µέγιστη ικανότητα παραγωγής άνω των 100 kW και µέχρι 5 

ΜW συνδέονται σε υφιστάµενη γραµµή ΜΤ, µετά και από ενδεχόµενη ενίσχυση 

του τοπικού δικτύου, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιτρέπουν. Αλλιώς, η 

σύνδεση γίνεται σε σηµείο µε υψηλότερη στάθµη βραχυκυκλώσεως, ή και µε 

ιδιαίτερη γραµµή ΜΤ από υποσταθµό ΥΤ/ΜΤ, όπως στις περιπτώσεις της 

παραγράφου (γ). 

(γ) Εγκαταστάσεις µε µέγιστη ικανότητα παραγωγής άνω των 5 και µέχρι 20 MW, 

συνδέονται κατά κανόνα στους ζυγούς ΜΤ υφιστάµενου ή νέου υποσταθµού 

ΥΤ/ΜΤ, µέσω ιδιαίτερων γραµµών ΜΤ, εφόσον οι τοπικές συνθήκες το 

επιτρέπουν. ∆ιαφορετικά, η σύνδεση γίνεται όπως στις περιπτώσεις της 

παραγράφου (δ). 

(δ) Εγκαταστάσεις µε µέγιστη ικανότητα παραγωγής άνω των 20 MW συνδέονται 

στο Σύστηµα ή αντιστοίχως στο δίκτυο ΥΤ των Μ∆Ν, µέσω υποσταθµού που 

ανήκει στον Παραγωγό.  

4. Προκειµένου για εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγών, εφαρµόζονται συνδυαστικά τα 

αναφερόµενα στις ανωτέρω παραγράφους (2) και (3), προκειµένου η σύνδεση των 

εγκαταστάσεων να εξυπηρετεί όλες τις πιθανές καταστάσεις λειτουργίας αυτών, 

λαµβάνοντας υπόψη τη Μέγιστη Ισχύ Παραγωγής και τη Μέγιστη Ισχύ 

Κατανάλωσης των εγκαταστάσεων, οι οποίες αφορούν τη µέγιστη ισχύ που 

αναµένεται να διακινείται (παράγεται ή καταναλώνεται, αντίστοιχα) µεταξύ των 

εγκαταστάσεων του Χρήστη και του ∆ικτύου. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται, ειδικά στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων 

Χρηστών µεγάλης ισχύος, να αποφασίζει αιτιολογηµένα και µετά από συνεννόηση 

µε τον Χρήστη ή/και τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, τη διαφοροποίηση του τρόπου 

σύνδεσης από τα ως άνω υπό παραγράφους (2) και (3) καθοριζόµενα, όπως για 

παράδειγµα τη σύνδεση σε υψηλότερο επίπεδο τάσεως ∆ικτύου ή σε σηµείο µε 

µεγαλύτερη ισχύ βραχυκυκλώσεως. 

6. Λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης και εξειδικεύονται περαιτέρω στις Οδηγίες Εφαρµογής. 
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Άρθρο 68  

Τεχνική εξέταση για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής στο ∆ίκτυο 

1. Η τεχνική εξέταση αναφορικά µε τη δυνατότητα και τον τρόπο σύνδεσης σταθµών 

παραγωγής στο ∆ίκτυο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ικανοποίησης των τεχνικών 

κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 69. 

2. Οι µεθοδολογίες εξέτασης που εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µπορεί εν γένει 

να διαφοροποιούνται ανάλογα µε: 

(α) Το επίπεδο τάσης του ∆ικτύου στο οποίο συνδέονται οι σταθµοί. 

(β) Την εγκατεστηµένη ισχύ, την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του 

εξοπλισµού των σταθµών. 

(γ) Τα χαρακτηριστικά του κατά περίπτωση εξεταζόµενου τµήµατος του ∆ικτύου. 

3. Κατά την τεχνική εξέταση της δυνατότητας και του τρόπου σύνδεσης σταθµών 

παραγωγής στο ∆ίκτυο, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει κατ΄αρχήν υπόψη το 

σύνολο των υφιστάµενων Χρηστών του ∆ικτύου, τους Χρήστες που έχουν συνάψει 

Σύµβαση Σύνδεσης αλλά δεν έχουν ακόµη συνδεθεί, καθώς και τους Χρήστες (ιδίως 

τους Παραγωγούς) οι οποίοι έχουν λάβει δεσµευτικές Προσφορές Σύνδεσης. 

4. Για την επιλογή των ενδεδειγµένων διαδικασιών και µεθοδολογιών εξέτασης, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει υπόψη τις τιθέµενες από τον παρόντα Κώδικα 

και το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο υποχρεώσεις έγκαιρης ανταπόκρισής του στα 

αιτήµατα των Χρηστών. Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχο την επιτάχυνση των 

διαδικασιών αξιολόγησης των Αιτήσεων Σύνδεσης, όπου αυτό επιβάλλεται βάσει 

συνθηκών, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µπορεί κατά την κρίση του να υιοθετεί 

απλουστευµένες µεθοδολογίες ανάλυσης, εφόσον αυτές έχουν προβλεφθεί στο 

Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο ή και εξειδικευθεί σε Οδηγίες Εφαρµογής, και υπό 

την προϋπόθεση ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια και η οµαλή λειτουργία του 

∆ικτύου. 

5. Η αναλυτική τεχνική εξέταση των κριτηρίων σύνδεσης σταθµών παραγωγής στο 

∆ίκτυο δύναται να υποκαθίσταται από την τήρηση τεχνικών απαιτήσεων, τις οποίες 

θέτει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου για τον εξοπλισµό των Χρηστών, σύµφωνα µε το 

άρθρο 74, µε στόχο τη διασφάλιση της συµβατότητάς τους µε το ∆ίκτυο και την 

ελαχιστοποίηση των προκαλούµενων διαταραχών για τη σύνδεση2. 

6. Σε ειδικές περιπτώσεις, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µπορεί κατά την τεκµηριωµένη 

κρίση του βάσει σχετικών προβλέψεων στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο, να 

πραγµατοποιεί εξειδικευµένες µελέτες για την αντιµετώπιση επιµέρους θεµάτων (π.χ. 

ειδικές µελέτες προστασιών, µελέτες αρµονικών), πέραν των συνήθως 

ακολουθούµενων διαδικασιών και µεθόδων. Στις περιπτώσεις αυτές, o χρόνος 

σύνταξης της Προσφοράς Σύνδεσης από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου παρατείνεται 

όσο είναι εύλογα αναγκαίο για την ολοκλήρωση των σχετικών µελετών. Ο 

Παραγωγός ενηµερώνεται για το κόστος των απαιτούµενων µελετών πριν από την 

εκπόνησή τους. Ο προσδιορισµός του κόστους γίνεται βάσει µεθοδολογίων ή 

τιµοκαταλόγου που έχει προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ. Το κόστος αυτό 

καταβάλλεται από τον Παραγωγό. 

                                                 
2 Στην περίπτωση αυτή υπάγονται ιδίως οι εγκαταστάσεις παραγωγής µικρής ισχύος, οι οποίες συνδέονται στο ∆ίκτυο 

ΧΤ, εφόσον έχουν µέγιστο ρεύµα κανονικής λειτουργίας µικρότερο των 16 Α ανά φάση και δεν περιλαµβάνουν 

πολλαπλές µονάδες παραγωγής. 
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7. Οι µελέτες σύνδεσης σταθµών παραγωγής πραγµατοποιούνται µε βάση τα στοιχεία 

των εγκαταστάσεων τα οποία παρέχει ο Παραγωγός, βάσει του άρθρου 63. 

8. Κατά τη διαδικασία τεχνικής εξέτασης προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύνδεση 

σταθµού παραγωγής στο ∆ίκτυο υπό εύλογους τεχνικούς και οικονοµικούς όρους, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εξετάζει και προτείνει λύσεις για τη σύνδεση του σταθµού, 

οι οποίες περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα: 

(α) Ενίσχυση/αναβάθµιση του υφιστάµενου ∆ικτύου. 

(β) Επιλογή κατάλληλου τρόπου σύνδεσης (επιλογή Σηµείου Κοινής Σύνδεσης µε 

υψηλότερη ισχύ βραχυκύκλωσης, επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων του 

∆ικτύου, σύνδεση σε υψηλότερο επίπεδο τάσης). 

(γ) Επιλογή εξοπλισµού παραγωγής µε τροποποιηµένα χαρακτηριστικά και λήψη 

από τον Παραγωγό µέτρων περιορισµού των επιπτώσεων. 

(δ) Επιβολή λειτουργικών περιορισµών στον σταθµό. 

Στην ανωτέρω περίπτωση (δ), οι λειτουργικοί περιορισµοί µπορεί να αφορούν 

υποχρεώσεις για ρύθµιση της αέργου ισχύος του σταθµού σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στο άρθρο 77 ή/και υποχρεώσεις για περιορισµό της ενεργού ισχύος 

του σταθµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 78. Οι σχετικοί περιορισµοί 

περιγράφονται αναλυτικά στην Προσφορά Σύνδεσης και στη Σύµβαση Σύνδεσης του 

σταθµού µε το ∆ίκτυο και ενδεχοµένως στη Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

9. Η µεθοδολογία εκπόνησης των µελετών σύνδεσης των σταθµών παραγωγής, οι 

τεχνικές απαιτήσεις που τίθενται για τον εξοπλισµό Χρηστών και κάθε άλλο 

ειδικότερο ζήτηµα που αφορά την τεχνική εξέταση για τη σύνδεση σταθµών 

παραγωγής στο ∆ίκτυο, ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και 

εξειδικεύονται στις σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου.  

Άρθρο 69  

Τεχνικά κριτήρια και προϋποθέσεις για τη σύνδεση σταθµών 

παραγωγής και µεγάλων καταναλωτών στο ∆ίκτυο  

1. Η δυνατότητα και ο τρόπος σύνδεσης σταθµών παραγωγής στο ∆ίκτυο αξιολογούνται 

από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις: 

(α) Επάρκεια των στοιχείων του ∆ικτύου, κατά κύριο λόγο γραµµών και 

µετασχηµατιστών, για τη διακίνηση της µέγιστης αναµενόµενης ισχύος 

κανονικής λειτουργίας, όπως αυτή διαµορφώνεται µετά τη σύνδεση του υπό 

εξέταση σταθµού, λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των Χρηστών που 

εξυπηρετούνται από τα συγκεκριµένα στοιχεία του ∆ικτύου και τις 

αναµενόµενες καταστάσεις λειτουργίας του ∆ικτύου και του υπό εξέταση 

σταθµού. 

(β) Συµβολή του σταθµού στη στάθµη βραχυκύκλωσης του ∆ικτύου, η οποία δεν 

µπορεί να υπερβαίνει τη στάθµη σχεδιασµού του άρθρου 13, συνεκτιµώντας τη 

συµβολή του ανάντη ηλεκτρικού συστήµατος και όλων των Χρηστών που 

συνδέονται στο εξεταζόµενο τµήµα του ∆ικτύου. 
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(γ) Προκαλούµενο επίπεδο διαταραχών της Ποιότητας Τάσης του ∆ικτύου από τη 

σύνδεση και λειτουργία του σταθµού, το οποίο θα πρέπει να υπολείπεται των 

ορίων σχεδιασµού του άρθρου 70. Οι εξεταζόµενες διαταραχές αφορούν: 

(αα) Τις αργές µεταβολές της τάσης, δηλαδή τα επίπεδα της τάσης σε κάθε 

κόµβο του υπό εξέταση τµήµατος του ∆ικτύου, το οποίο επηρεάζεται από τη 

λειτουργία του σταθµού, καθώς και την επίπτωση στη λειτουργία των µέσων 

ρύθµισης της τάσης του ∆ικτύου. Η εξέταση αφορά µέσες τιµές της τάσης 

διάρκειας 10 λεπτών κατά το Πρότυπο EN 50160 και πραγµατοποιείται για 

τις καταστάσεις φόρτισης του ∆ικτύου οι οποίες οδηγούν στις ακραίες τιµές 

τάσεων των κόµβων. 

(ββ) Τις προκαλούµενες ταχείες διακυµάνσεις της τάσης, δηλαδή µεταβολές 

της ενδεικνύµενης τιµής της τάσης σε κλίµακες χρόνου µικρότερες των 10 

λεπτών. Κατά κανόνα πρόκειται για διαταραχές διάρκειας λίγων 

δευτερολέπτων, οφειλόµενες σε χειρισµούς που λαµβάνουν χώρα εντός του 

σταθµού. 

(γγ) Τις αναµενόµενες εκποµπές flicker από τη λειτουργία του σταθµού. 

(δδ) Τις εκποµπές αρµονικών από διατάξεις µετατροπέων ισχύος που 

χρησιµοποιούνται στις εγκαταστάσεις του σταθµού. 

(εε) Την προκαλούµενη ασυµµετρία των τάσεων του ∆ικτύου. 

(δ) ∆ιασφάλιση της οµαλής λειτουργίας των συστηµάτων προστασίας του ∆ικτύου. 

(ε) Αποφυγή επιπτώσεων στη λειτουργία των συστηµάτων Τηλεχειρισµών 

Ακουστικής Συχνότητας ή άλλων συστηµάτων επικοινωνίας του ∆ικτύου. 

2. Τα κριτήρια της περίπτωσης (γ) της ανωτέρω παραγράφου (1) αναφέρονται στο 

αντίστοιχο όριο ∆ικτύου/Χρήστη. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να µεταθέτει 

κατά την κρίση του το σηµείο εξέτασης στο Σηµείο Κοινής Σύνδεσης, ιδίως στις 

περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις Χρήστη συνδέονται στο άκρο γραµµής µεγάλου 

µήκους η οποία χρησιµοποιείται αποκλειστικά από αυτόν. Στις περιπτώσεις αυτές, 

εφαρµόζεται η παράγραφος (5) του άρθρου 70. 

3. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων µπορούν επίσης 

να εφαρµόζονται κατά την εξέταση της δυνατότητας και του τρόπου σύνδεσης στο 

∆ίκτυο εγκαταστάσεων Καταναλωτών σηµαντικού µεγέθους ή/και ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και τις Οδηγίες 

Εφαρµογής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

4. Κατά την εφαρµογή των ανωτέρω κριτηρίων σε εγκαταστάσεις Αυτοπαραγωγών, 

λαµβάνεται κατά περίπτωση υπόψη η εγκατεστηµένη ισχύς και τα χαρακτηριστικά 

των µονάδων παραγωγής και του κύριου εξοπλισµού κατανάλωσης, η Συµφωνηµένη 

Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής, η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς Κατανάλωσης καθώς 

και η χρονική τους διακύµανση, όπως εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο 

∆ίκτυο και στις Οδηγίες Εφαρµογής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

Άρθρο 70  

Όρια σχεδιασµού για διαταραχές της Ποιότητας Τάσης 

1. Για την αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη σύνδεση εγκαταστάσεων Χρηστών, 

όπως ιδίως σταθµών παραγωγής, στην Ποιότητα Τάσης του ∆ικτύου (περίπτωση γ 

της παραγράφου 1 του άρθρου 69), ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει όρια 
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σχεδιασµού τα οποία είναι εν γένει αυστηρότερα από τα αντίστοιχα όρια 

συµβατότητας που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΝ 50160. Τα όρια σχεδιασµού 

µπορεί να διαφοροποιούνται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου 

δικτύου (επίπεδο τάσης, πυκνότητα και τύπος φορτίου κλπ.) και επιµερίζονται στους 

Χρήστες που συνδέονται ή αναµένεται να συνδεθούν σε αυτό, κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζεται ότι το προκύπτον συνολικό επίπεδο διαταραχών, το οποίο προκαλείται 

από το σύνολο των Χρηστών, παραµένει εντός των ορίων σχεδιασµού.  

2. Τα όρια που τίθενται για τις αργές µεταβολές της τάσης στο ∆ίκτυο ΜΤ είναι τα 

ακόλουθα, µε την επιφύλαξη τυχόν διαφοροποιηµένων ρυθµίσεων στο Εγχειρίδιο 

που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος: 

(α) Η ετήσια µέση τιµή της τάσης κάθε κόµβου του ∆ικτύου δεν πρέπει να 

αποκλίνει από την ονοµαστική τιµή περισσότερο από ±5% και 

(β) Η µέγιστη διακύµανση της τάσης περί τη µέση τιµή σε ετήσια βάση δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το ±3% της ονοµαστικής τάσης. 

Οι ανωτέρω ποσότητες υπολογίζονται από τις αναµενόµενες ακραίες τιµές της τάσης 

των κόµβων του ∆ικτύου, µε βάση τη µεθοδολογία που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και στις Οδηγίες Εφαρµογής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου. 

3. Τα όρια που τίθενται για τις αργές µεταβολές της τάσης στο ∆ίκτυο ΧΤ καθορίζονται 

στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης. Ειδικά προκειµένου για σταθµούς παραγωγής του 

∆ικτύου ΧΤ, η προκαλούµενη ανύψωση της τάσης επί των γραµµών ΧΤ από τη 

λειτουργία των σταθµών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% της ονοµαστικής τιµής της 

τάσης, µε την επιφύλαξη τυχόν διαφοροποιηµένων ρυθµίσεων στο Εγχειρίδιο που 

αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος. 

4. Οι ταχείες µεταβολές της τάσης του ∆ικτύου, οι οποίες προκαλούνται τόσο κατά την 

κανονική λειτουργία, όσο και από χειρισµούς στις εγκαταστάσεις Χρηστών, 

περιλαµβανοµένης της ζεύξης και της απόζευξης υπό πλήρη ισχύ, δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν όριο, το οποίο εν γένει τίθεται ίσο µε το 3% της ονοµαστικής τιµής της 

τάσης του ∆ικτύου, µε την επιφύλαξη τυχόν διαφοροποιηµένων ρυθµίσεων στο 

Εγχειρίδιο που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος. 

5. Όταν οι εγκαταστάσεις των Χρηστών συνδέονται στο ∆ίκτυο µέσω αποκλειστικών 

γραµµών3, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου είναι δυνατό να υιοθετεί διευρυµένα όρια 

διαταραχών στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη (σηµείο σύνδεσης µε το ∆ίκτυο), τα οποία 

είναι υψηλότερα των γενικών ορίων του παρόντος άρθρου. ∆ιευρυµένα όρια 

δύνανται να υιοθετούνται και σε περιπτώσεις σύνδεσης σταθµών παραγωγής σε 

τµήµατα ∆ικτύου µε χαµηλή πυκνότητα φορτίου, καθώς και όταν η συχνότητα των 

διαταραχών, όπως ιδίως των χειρισµών ζεύξεως σταθµών παραγωγής, είναι χαµηλή. 

6. Τα εφαρµοζόµενα όρια ανά κατηγορία διαταραχών ορίζονται και εξειδικεύονται στο 

Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο, όπου µπορούν να τροποποιούνται οι αριθµητικές 

τιµές ορίων του παρόντος άρθρου. 

                                                 
3 Ο όρος “αποκλειστικό δίκτυο” αναφέρεται σε έργο σύνδεσης το οποίο υλοποιείται για την εξυπηρέτηση 

συγκεκριµένης εγκατάστασης και δεν εξυπηρετεί άλλους Χρήστες κατά τον χρόνο σύνδεσης, χωρίς αυτό 

να αποκλείει τη µελλοντική πρόσβαση άλλων Χρηστών. 
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Άρθρο 71  

Μελέτες ικανότητας υποδοχής ισχύος σταθµών παραγωγής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκπονεί µελέτες για την εκτίµηση της ικανότητας 

υποδοχής ισχύος σταθµών παραγωγής, δηλαδή της συνολικής ισχύος σταθµών 

παραγωγής η οποία µπορεί να συνδεθεί σε συγκεκριµένα τµήµατα του ∆ικτύου. Τα 

τµήµατα αυτά είναι κατά κανόνα τα δίκτυα ΜΤ εκτεταµένων γεωγραφικών περιοχών, 

τα οποία προσδιορίζονται από τις ακόλουθες κύριες υποδοµές του ∆ικτύου, η 

επέκταση και ανάπτυξη των οποίων απαιτεί µακροχρόνιο σχεδιασµό: 

(α) Οι υποσταθµοί ΥΤ/ΜΤ του ∆ικτύου. 

(β) Οι µετασχηµατιστές ΥΤ/ΜΤ των υποσταθµών. 

(γ) Οι υποβρύχιες γραµµές διασύνδεσης νησιών µε το ηπειρωτικό ∆ίκτυο και το 

Σύστηµα. 

2. Για τον καθορισµό της ικανότητας υποδοχής τµηµάτων του ∆ικτύου λαµβάνονται 

υπόψη οι ήδη υφιστάµενες κύριες υποδοµές του ∆ικτύου, καθώς και οι νέες 

εγκαταστάσεις που εντάσσονται στον βραχυπρόθεσµο σχεδιασµό ανάπτυξης του 

∆ικτύου και η υλοποίησή τους αξιολογείται ως βεβαία. 

3. Για τον καθορισµό της ικανότητας υποδοχής συγκεκριµένου τµήµατος του ∆ικτύου 

λαµβάνονται υπόψη: 

(α) Περιορισµοί απορρόφησης που επιβάλλονται από το ανάντη δίκτυο ΥΤ, όπως 

αυτοί καθορίζονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή. 

(β) Η εγκατεστηµένη ισχύς µετασχηµατιστών ΥΤ/ΜΤ στους υφιστάµενους 

υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ του ∆ικτύου. 

(γ) Η µεταφορική ικανότητα των τροφοδοτικών γραµµών ΥΤ των υποσταθµών 

ΥΤ/ΜΤ, καθώς και των γραµµών διασύνδεσης νησιών µε το ηλεκτρικό σύστηµα 

της ηπειρωτικής χώρας. 

(δ) Η προκύπτουσα στάθµη βραχυκύκλωσης, συνεκτιµώντας τη συµβολή των 

σταθµών παραγωγής, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει την τυποποιηµένη στάθµη 

σχεδιασµού του ∆ικτύου. 

(ε) Εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε το αναµενόµενο µείγµα των τεχνολογιών 

σταθµών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  

(στ) Περιορισµοί ως προς τον συντελεστή ισχύος στην πλευρά ΥΤ των 

υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ, οι οποίοι επιβάλλονται από τον Κώδικα ∆ιαχείρισης 

Συστήµατος ή κατ’ άλλον τρόπο από τον ∆ιαχειριστή Συστήµατος. 

(ζ) Άλλα τεχνικά κριτήρια και περιορισµοί ανάπτυξης του ∆ικτύου, που µπορεί να 

εφαρµόζονται κατά περίπτωση µε βάση τα σχετικώς προβλεπόµενα στο Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης στο ∆ίκτυο όπως εξειδικεύονται στις σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής, ή 

µε βάση την τεκµηριωµένη άποψη του ∆ιαχειριστή. 

4. Η κατά τα ανωτέρω καθοριζόµενη ικανότητα υποδοχής σταθµών παραγωγής του 

∆ικτύου υπολογίζεται περιοδικώς και διαβιβάζεται προς έγκριση στη ΡΑΕ, 

προκειµένου µε απόφασή της να χαρακτηριστούν ως κορεσµένα τα δίκτυα 

συγκεκριµένων περιοχών, µε βάση τις προβλέψεις του κείµενου θεσµικού πλαισίου. 

Στην ως άνω εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου προς τη ΡΑΕ, συνυποβάλλεται 

και αναλυτική τεκµηρίωση των υπολογισµών βάσει των στοιχείων και των κριτηρίων 

που ελήφθησαν υπόψη, µε ιδιαίτερη τεκµηρίωση όσων δεν περιλαµβάνονται στον 
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παρόντα Κώδικα, ή στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο. Λεπτοµέρειες που 

αφορούν τη διαχείριση εκκρεµών αιτηµάτων σε περιοχές τα δίκτυα των οποίων έχουν 

χαρακτηριστεί ως κορεσµένα ρυθµίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο.  

5. Τα διαθέσιµα περιθώρια υποδοχής πρόσθετης ισχύος σταθµών παραγωγής, τα οποία 

υφίστανται αφού ληφθούν υπόψη οι ήδη συνδεδεµένοι Χρήστες των αντιστοίχων 

τµηµάτων του ∆ικτύου, οι Χρήστες που έχουν συνάψει Σύµβαση Σύνδεσης και οι 

Χρήστες που έχουν λάβει δεσµευτική Προσφορά Σύνδεσης, επιµερίζονται στις 

διάφορες κατηγορίες αιτουµένων σύνδεσης στο ∆ίκτυο σύµφωνα µε το κείµενο 

θεσµικό πλαίσιο. 

6. Η µεθοδολογία εκπόνησης των µελετών του παρόντος άρθρου, ο τρόπος επιµερισµού 

των ορίων και οι διαδικασίες δηµοσιοποίησης και αναθεώρησης των ορίων υποδοχής 

και των αντίστοιχων διαθέσιµων περιθωρίων καθορίζονται στο κείµενο θεσµικό 

πλαίσιο και στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο. 

Άρθρο 72   

Μέσα ζεύξης και προστασίας 

1. Για τη σύνδεση εγκαταστάσεων Χρήστη στο ∆ίκτυο εγκαθίστανται µέσα ζεύξεως και 

προστασίας βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού και όπως εξειδικεύεται στο 

Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο ή στις σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής. 

2. Ο εξοπλισµός των εγκαταστάσεων των Χρηστών πρέπει εν γένει να είναι συµβατός 

µε τις προδιαγραφές λειτουργίας του ∆ικτύου οι οποίες καθορίζονται στο Κεφάλαιο 

4. 

3. Στις εγκαταστάσεις των Παραγωγών ΜΤ και των Παραγωγών ΥΤ εγκαθίσταται µέσο 

διακοπής και εξασφαλισµένης αποµόνωσης, στο οποίο θα πρέπει µε µέριµνα του 

Παραγωγού να διασφαλίζεται ότι έχει πρόσβαση ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, ενώ 

στις εγκαταστάσεις των Παραγωγών ΧΤ παρόµοιο µέσο µπορεί να εγκαθίσταται 

κατά περίπτωση µε βάση τα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο Προσβασης στο ∆ίκτυο. 

4. Στις εγκαταστάσεις των Καταναλωτών ΜΤ εγκαθίσταται µέσο διακοπής και 

εξασφαλισµένης αποµόνωσης, ενώ στις εγκαταστάσεις Καταναλωτών ΧΤ παρόµοιο 

µέσο µπορεί να εγκαθίσταται κατά περίπτωση µε βάση τα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο 

Προσβασης στο ∆ίκτυο. 

5. Σε όλες τις περιπτώσεις σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρηστών µε το ∆ίκτυο, 

εγκαθίσταται απαραιτήτως κατάλληλο µέσο προστασίας υπερεντάσεως, το οποίο 

διασφαλίζει την αποµόνωση της εγκατάστασης του Χρήστη σε περίπτωση 

σφάλµατος σε αυτή. 

6. Ο εξοπλισµός των ανωτέρω παραγράφων (3) και (4) εγκαθίσταται κατά κανόνα στο 

όριο ∆ικτύου/Χρήστη, εκτός αν άλλως κρίνει σκόπιµο ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

7. Οι διατάξεις προστασίας των εγκαταστάσεων των Χρηστών, περιλαµβανοµένων των 

µέσων διακοπής που εγκαθίστανται στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη, πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση οποιουδήποτε σφάλµατος εντός της εγκαταστάσεως 

του Χρήστη, λειτουργούν και προκαλούν την αποµόνωση των εγκαταστάσεων από 

το ∆ίκτυο πριν από τη λειτουργία των προστασιών του ∆ικτύου.  

8. Οι Χρήστες δύνανται να εγκαθιστούν κατάλληλα µέσα προστασίας στην εσωτερική 

ηλεκτρική τους εγκατάσταση, προκειµένου να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις σε 

αυτή από τις διακυµάνσεις και διαταραχές της τάσης του ∆ικτύου. 
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9. Οι Χρήστες οφείλουν να συνεργάζονται µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και να 

ακολουθούν τις οδηγίες του, αναφορικά µε την επιλογή και τη ρύθµιση των 

προστασιών των εγκαταστάσεών τους. 

10. Η γείωση των εγκαταστάσεων των Χρηστών πρέπει να είναι συµβατή µε αυτή του 

∆ικτύου, και όσον αφορά στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη η γείωση πρέπει να 

κατασκευάζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, βάσει των 

σχετικώς οριζοµένων στον παρόντα Κώδικα και στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο 

∆ίκτυο.  

Άρθρο 73  

Προστασία απόζευξης σταθµών παραγωγής 

1. Η προστασία απόζευξης σταθµού παραγωγής διασφαλίζει την αυτόµατη αποσύνδεση 

του σταθµού από το ∆ίκτυο, όταν οι συνθήκες λειτουργίας του ∆ικτύου αποκλίνουν 

από τις κανονικές. Το σύστηµα προστασίας απόζευξης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον 

προστασία ορίων τάσης και συχνότητας. Για σταθµούς που συνδέονται στο ∆ίκτυο 

ΜΤ περιλαµβάνει επίσης προστασία έναντι µετατόπισης του ουδέτερου (προστασία 

ορίων οµοπολικής συνιστώσας της τάσης). Επίσης, δύναται να περιλαµβάνει 

προστασία έναντι ασυµµετρίας, ιδίως για σταθµούς που συνδέονται στο ∆ίκτυο ΧΤ. 

Περαιτέρω, η προστασία απόζευξης κατά περίπτωση δύναται να περιλαµβάνει 

ιδιαίτερη προστασία έναντι νησιδοποίησης. 

2. Η προστασία έναντι νησιδοποίησης αποσκοπεί στην αυτόµατη αποσύνδεση του 

σταθµού παραγωγής, εφόσον διαπιστωθεί ότι τµήµα του τοπικού δικτύου στο οποίο 

αυτός συνδέεται έχει αποµονωθεί από το ανάντη ∆ίκτυο. Οι αποδεκτές µέθοδοι για 

την υλοποίηση της προστασίας έναντι νησιδοποίησης καθορίζονται από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, αποτυπώνονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και 

εξειδικεύονται σε Οδηγία εφαρµογής και επιλέγονται µεταξύ αναγνωρισµένων 

µεθόδων, η λειτουργία των οποίων µπορεί να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί. 

3. Η προστασία απόζευξης κατά κανόνα υλοποιείται κεντρικά, σε επίπεδο σταθµού 

παραγωγής, και επενεργεί σε µέσο διακοπής, το οποίο εγκαθίσταται από τον 

Παραγωγό στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη και καλείται Αυτόµατος ∆ιακόπτης 

∆ιασύνδεσης. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να κάνει αποδεκτή την 

αποκεντρωµένη υλοποίηση της προστασίας απόζευξης, σε επίπεδο επιµέρους 

µονάδων παραγωγής του σταθµού (γεννητριών ή διατάξεων αντιστροφέων ισχύος), 

συνεκτιµώντας την τεχνολογία και το µέγεθος του σταθµού, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά του δικτύου στο οποίο αυτός συνδέεται, όπως κυρίως το επίπεδο 

τάσης αυτού. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται κατά την τεκµηριωµένη κρίση του 

να απαιτεί την εφαρµογή πρόσθετων ή διαφοροποιηµένων µεθόδων και λειτουργιών 

προστασίας, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους ασφάλειας, όπως η αλληλένδεση της 

προστασίας απόζευξης του σταθµού µε άλλα συστήµατα προστασίας του ∆ικτύου 

(π.χ. µέσω επικοινωνιακής σύνδεσης µε προταγµένο µέσο προστασίας του ∆ικτύου). 

4. Οι τιµές ρύθµισης των κατωφλίων και των χρόνων ενεργοποίησης των επιµέρους 

λειτουργιών της προστασίας απόζευξης καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου, σταθµίζοντας την απαίτηση επαρκούς ευαισθησίας, ώστε να επιτυγχάνεται 

η έγκαιρη απόζευξη των σταθµών παραγωγής σε µη κανονικές καταστάσεις 

λειτουργίας του ∆ικτύου, και ατρωσίας έναντι παροδικών διαταραχών, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι µη αναγκαίες αποζεύξεις των σταθµών. 
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Οι ρυθµίσεις της προστασίας απόζευξης δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα µε 

τα χαρακτηριστικά του σταθµού και του δικτύου στο οποίο αυτός συνδέεται (επίπεδο 

τάσης, εναέριο ή υπόγειο, αποκλειστική γραµµή κλπ.). Κατά τον καθορισµό των 

ρυθµίσεων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει υπόψη τη λειτουργία των µέσων 

προστασίας του ∆ικτύου, όπως ιδίως οι επανοπλισµοί προτεταγµένων αυτόµατων 

διακοπτών. Επίσης διασφαλίζει την αποφυγή απόζευξης σταθµών παραγωγής οι 

οποίοι είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο και την ευστάθεια του Συστήµατος και του 

∆ικτύου και υπόκεινται σε απαιτήσεις παραµονής σε λειτουργία (αδιάλειπτη 

λειτουργία υπό χαµηλή τάση) βάσει του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος ή του 

Κώδικα Μ∆Ν. 

5. Η επανάζευξη εγκατάστασης παραγωγής, κατόπιν αποσύνδεσής της λόγω 

διαταραχής στο ∆ίκτυο ή στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού, επιτρέπεται µόνο 

εφόσον αρθούν τα σφάλµατα ή οι διαταραχές που προκάλεσαν την ενεργοποίηση της 

προστασίας και ικανοποιούνται οι συνθήκες ζεύξης (επαναφορά της τάσης και της 

συχνότητας εντός των ορίων κανονικής λειτουργίας), για χρόνο ο οποίος δεν µπορεί 

να υπολείπεται των 3 πρώτων λεπτών της ώρας. Η επανάζευξη του σταθµού και των 

µονάδων παραγωγής του πραγµατοποιείται µε µέριµνα του Παραγωγού, ο οποίος 

διασφαλίζει τον ετεροχρονισµό της εκκίνησης των επιµέρους µονάδων του σταθµού, 

ώστε να αποφεύγεται η ταυτοχρονισµένη ζεύξη τους, βάσει σχετικών οδηγιών του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να προδιαγράφει πιστοποιήσεις τις οποίες 

οφείλει να διαθέτει η διάταξη που υλοποιεί την προστασία απόζευξης του σταθµού ή 

των επιµέρους µονάδων παραγωγής του, και τις οποίες αποτυπώνει σε σχετική 

Οδηγία Εφαρµογής. 

7. Επέµβαση στις ρυθµίσεις της προστασίας απόζευξης από πλευράς Παραγωγού, χωρίς 

την προηγούµενη ενηµέρωση και έγγραφη συµφωνία του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

δεν είναι αποδεκτή. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές του συστήµατος προστασίας απόζευξης 

κατά τη σύνδεση του σταθµού καθορίζονται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

8. Κατανεµόµενοι σταθµοί παραγωγής οι οποίοι συνδέονται στο ∆ίκτυο των Μ∆Ν 

εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά την κρίση των 

∆ιαχειριστών ∆ικτύου και Μ∆Ν σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα 

Μ∆Ν και στα Εγχειρίδια Εφαρµογής του. 

9. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο  

στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και εξειδικεύονται περαιτέρω στις Οδηγίες 

Εφαρµογής που εκδίδει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου.  

Άρθρο 74  

Τεχνικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό σταθµών παραγωγής που 

συνδέονται στο ∆ίκτυο 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου θέτει τεχνικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό 

εγκαταστάσεων Παραγωγών, προκειµένου να είναι δυνατή η σύνδεσή τους στο 

∆ίκτυο. Οι ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης 

και µπορεί να εξειδικεύονται σε σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής που εκδίδει ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. Οι τιθέµενες απαιτήσεις δύνανται να διαφοροποιούνται 

ανάλογα µε το µέγεθος, την τεχνολογία και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του 

εξοπλισµού των σταθµών παραγωγής, καθώς και τα χαρακτηριστικά του ∆ικτύου στο 

οποίο συνδέονται. 
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2. Η συµβατότητα τού προς εγκατάσταση εξοπλισµού µε τις απαιτήσεις που θέτει ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τεκµηριώνεται από τον Παραγωγό, µε τον τρόπο που κατά 

περίπτωση ορίζει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τα σχετικώς 

καθοριζόµενα στις Οδηγίες Εφαρµογής, και ο οποίος µπορεί να περιλαµβάνει: 

(α) Υποβολή πιστοποιητικών συµβατότητας µε εθνικά ή διεθνή πρότυπα. 

(β) Προσκόµιση εκθέσεων δοκιµών από ανεξάρτητους φορείς ή από τον 

κατασκευαστή του εξοπλισµού. 

(γ) Τεκµηρίωση µέσω τεχνικών στοιχείων που παρέχει ο κατασκευαστής του 

εξοπλισµού. 

(δ) Υποβολή δήλωσης από τον Παραγωγό, τον υπεύθυνο µελετητή ή τον 

εγκαταστάτη του εξοπλισµού. 

(ε) ∆ιεξαγωγή ειδικών µετρήσεων, έλεγχων και δοκιµών µετά την εγκατάσταση 

του εξοπλισµού, από τον Παραγωγό, από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή από 

ανεξάρτητο φορέα. 

Οι δαπάνες για την τεκµηρίωση της συµβατότητας κατά τα ανωτέρω βαρύνουν στο 

σύνολό τους τον Παραγωγό. Όπου απαιτείται η παροχή υπηρεσιών από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οι επιβαλλόµενες χρεώσεις θα πρέπει να έχουν εγκριθεί 

προηγουµένως από τη ΡΑΕ. 

3. Οι εγκαταστάσεις Παραγωγών που συνδέονται στο ∆ίκτυο οφείλουν να ικανοποιούν 

πρόσθετες τεχνικές ή άλλες απαιτήσεις που επιβάλλονται από το ευρύτερο 

κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως από τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και τον 

Κώδικα Μ∆Ν, προκειµένου για σταθµούς που συνδέονται στο ∆ιασυνδεδεµένο 

∆ίκτυο και στο ∆ίκτυο των Μ∆Ν, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω απαιτήσεις, ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνουν τη δυνατότητα τηλεποπτείας και τηλελέγχου 

του σταθµού από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του Συστήµατος ή του Συστήµατος 

Μ∆Ν, καθώς και από τα Κέντρα Ελέγχου του ∆ικτύου, τη δυνατότητα λειτουργίας 

του σταθµού υπό διευρυµένα όρια τάσης και συχνότητας, τον έλεγχο και ρύθµιση της 

ενεργού ισχύος εξόδου του σταθµού, την τήρηση στρεφόµενης εφεδρείας, τη 

συµµετοχή στη ρύθµιση συχνότητας, την αδιάλειπτη λειτουργία υπό χαµηλή τάση, 

τη στήριξη της τάσης υπό συνθήκες σφάλµατος κ.ά. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

παραλαµβάνει από τους Παραγωγούς όλα τα αναγκαία στοιχεία και πιστοποιήσεις 

της συµβατότητας των σταθµών µε τις προδιαγραφόµενες απαιτήσεις και 

συνεργάζεται µε τους αρµόδιους ∆ιαχειριστές όπου αυτό απαιτείται για τον έλεγχο 

συµµόρφωσης των σταθµών παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο µε τις ανωτέρω 

απαιτήσεις. 

4. Οι σταθµοί παραγωγής οφείλουν να διαθέτουν την τεχνική δυνατότητα ρύθµισης της 

αέργου ισχύος εξόδου τους, σύµφωνα µε το άρθρο 77. Η ρύθµιση της αέργου ισχύος 

µπορεί να πραγµατοποιείται ανεξάρτητα από κάθε γεννήτρια ή οµάδα γεννητριών, 

καθώς και κεντρικά για το σύνολο του σταθµού, κατά κανόνα µε αυτόµατο τρόπο. 

5. Οι σταθµοί παραγωγής οφείλουν να διαθέτουν την τεχνική δυνατότητα ρύθµισης της 

ενεργού ισχύος εξόδου τους, σύµφωνα µε το άρθρο 78. Η υλοποίηση των εντολών 

πραγµατοποιείται είτε µε συνεχή ρύθµιση της ισχύος εξόδου των µονάδων 

παραγωγής του σταθµού, είτε κλιµακωτά, µε αποσύνδεση επιµέρους µονάδων. 

6. Οι Παραγωγοί µεριµνούν ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαταραχές από τη ζεύξη των 

µονάδων παραγωγής τους στο ∆ίκτυο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στρεφόµενων 

ηλεκτρικών µηχανών. Στις εγκαταστάσεις µε ασύγχρονες γεννήτριες συνιστάται η 
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εκκίνηση µέσω ηλεκτρονικού εκκινητή. Εάν χρησιµοποιούνται σύγχρονες 

γεννήτριες, είναι αναγκαία η ύπαρξη αυτόµατης διάταξης παραλληλισµού. Σε 

εγκαταστάσεις Παραγωγών µε περισσότερες της µιας γεννήτριες, ο Παραγωγός 

λαµβάνει µέριµνα ώστε να αποφεύγεται ο ταυτόχρονος συγχρονισµός τους.  

Άρθρο 75   

Απαιτήσεις εξοπλισµού επικοινωνίας, τηλεποπτείας και τηλελέγχου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να εγκαθιστά ή να απαιτεί από τον Χρήστη την 

εγκατάσταση τερµατικής µονάδας τηλεχειρισµών και τηλενδείξεων στις 

εγκαταστάσεις Χρήστη, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος των εγκαταστάσεών του και 

τη θέση του αντίστοιχου ορίου ∆ικτύου/Χρήστη, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 

καθοριζόµενα στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και στις σχετικές Οδηγίες 

Εφαρµογής. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προσδιορίζει τις ειδικότερες απαιτήσεις 

αναφορικά µε τη µέτρηση και µετάδοση των σηµάτων τα οποία ο Χρήστης οφείλει 

να καταστήσει διαθέσιµα. Ο Χρήστης διασφαλίζει την εγκατάσταση και συντήρηση 

των κατάλληλων µέσων για την επικοινωνία µε τα συστήµατα εποπτείας και ελέγχου 

του ∆ικτύου. Το κόστος εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισµού 

και των µέσων επικοινωνίας της παρούσας παραγράφου βαρύνει τον Χρήστη. 

2. Οι Χρήστες οφείλουν εν γένει να εγκαθιστούν και να συντηρούν τα κατάλληλα 

συστήµατα για τη διασφάλιση της τακτικής ή και έκτακτης επικοινωνίας τους µε τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται τέτοια επικοινωνία από 

τον παρόντα Κώδικα, το Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και την οικεία Σύµβαση 

Σύνδεσης στο ∆ίκτυο. 

3. Οι Παραγωγοί οφείλουν να εγκαθιστούν τα αναγκαία τηλεπικοινωνιακά συστήµατα 

για τη λήψη εντολών αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης της ενεργού και αέργου ισχύος 

εξόδου, καθώς και αποσύνδεσης των εγκαταστάσεών τους από το ∆ίκτυο, σύµφωνα 

µε τις προδιαγραφές και υποδείξεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, εφόσον ο 

τελευταίος θέσει σχετική απαίτηση σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και 79, όταν η 

λειτουργικότητα αυτή δεν καλύπτεται από συστήµατα της παραγράφου (1). Το 

κόστος για την εγκατάσταση του απαιτούµενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, την 

παραµετροποίηση και τη σύνδεσή τους µε την εγκατάσταση του Παραγωγού βαρύνει 

αποκλειστικά τον Παραγωγό. Ο αρµόδιος ∆ιαχειριστής είναι εν γένει υπεύθυνος για 

την αποστολή/µετάδοση των σηµάτων εντολών και ο Παραγωγός για την τοπική 

λήψη αυτών και την εκτέλεση των εντολών εντός του προδιαγραφόµενου χρόνου.  

4. Πρόσθετες υποχρεώσεις Παραγωγών, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο και οι µονάδες τους είναι εγγεγραµµένες στο µητρώο 

µονάδων κατά τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, αναφορικά µε την 

εγκατάσταση εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και την παροχή σηµάτων, καθορίζονται 

στον Κ∆Σ. 

5. Πρόσθετες υποχρεώσεις Παραγωγών, οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται στο 

∆ίκτυο των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών, αναφορικά µε την εγκατάσταση 

εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών και την παροχή σηµάτων, καθορίζονται στον Κώδικα 

∆ιαχείρισης Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Άρθρο 76   

Γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συνδεδεµένων στο ∆ίκτυο 

εγκαταστάσεων Χρηστών 

1. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων των Χρηστών τελεί υπό την ευθύνη τους. Η 

σύνδεση των εγκαταστάσεων µε το ∆ίκτυο, καθώς και οποιοσδήποτε έλεγχος 

διενεργείται σε αυτές από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, δεν επάγονται κατ’ ουδένα 

τρόπο αµέσως ή εµµέσως, παροχή εγγύησης ή γνωµοδότησης εκ µέρους του για την 

καταλληλότητα ή την ασφάλεια ή άλλα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων των 

Χρηστών, παρά µόνο ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Χρήστη για τη 

σύνδεση των εγκαταστάσεών του στο ∆ίκτυο, µε βάση τα οριζόµενα στον παρόντα 

Κώδικα, στα Εγχειρίδια και στις Οδηγίες Εφαρµογής που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότησή του. 

2. Οι Χρήστες οφείλουν να µεριµνούν ώστε κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεών 

τους να τηρούνται οι τεχνικές απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα Κώδικα 

∆ικτύου και στους λοιπούς ισχύοντες κανονισµούς, όπως επίσης και οι όροι και 

περιορισµοί που τίθενται στην οικεία Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο. Αυτό 

αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των ∆ιαταραχών της Τάσης του ∆ικτύου οι οποίες 

προκαλούνται από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Χρήστη, όσο και των εν 

γένει επιπτώσεων στη λειτουργία των µέσων ρύθµισης, ελέγχου και προστασίας, 

στον εξοπλισµό µέτρησης και στα συστήµατα επικοινωνίας του ∆ικτύου, καθώς και 

κάθε άλλη δυσµενή επίπτωση στον εξοπλισµό και στις εγκαταστάσεις του ∆ικτύου 

και των Χρηστών. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να εξετάζει για κάθε εγκατάσταση Χρήστη τις 

προκαλούµενες από τη λειτουργία της επιπτώσεις στο ∆ίκτυο. Εάν διαπιστωθούν 

προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία του ∆ικτύου ή εγκαταστάσεων άλλων Χρηστών, 

τα οποία τεκµηριωµένα οφείλονται στην εγκατάσταση του Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου δύναται: 

(α) Να θέτει αιτιολογηµένα όρια και περιορισµούς στη λειτουργία της εγκατάστασης 

του Χρήστη, ακόµη και επιπλέον των προβλεποµένων στη Σύµβαση Σύνδεσης 

στο ∆ίκτυο, µε αντίστοιχη τροποποίηση αυτής. 

(β) Να απαιτεί τη λήψη µέτρων από τον Χρήστη, ενηµερώνοντάς τον σχετικά, για 

την αποκατάσταση της συµβατότητας των εγκαταστάσεών του µε το ∆ίκτυο, 

στον συντοµότερο δυνατό χρόνο. 

(γ) Να λαµβάνει ο ίδιος µέτρα για την άρση των δυσµενών επιπτώσεων στη 

λειτουργία του ∆ικτύου και των εγκαταστάσεων άλλων Χρηστών. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου συνεργάζεται µε τον Χρήστη για την 

επιλογή ενδεδειγµένων και πρόσφορων λύσεων, το κόστος των οποίων βαρύνει τον 

Χρήστη, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο 

∆ίκτυο. 

4. Οι Καταναλωτές δύνανται να συνδέουν στις εγκαταστάσεις τους εφεδρικές µονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον έχουν εφοδιαστεί µε την τυχόν 

προβλεπόµενη σχετική άδεια παραγωγής ή απόφαση εξαίρεσης και σύµφωνα µε τα 
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οριζόµενα στη Σύµβαση Σύνδεσης. Η συνδεσµολογία και οι διατάξεις µεταγωγής 

εφεδρικών µονάδων πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές δεν λειτουργούν παράλληλα 

µε το ∆ίκτυο, παρά µόνο για συγκεκριµένο, βραχύ χρόνο παραλληλισµού, µετά από 

έγκριση από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µε τήρηση των τεχνικών απαιτήσεων που 

αυτός θέτει. 

5. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων των Χρηστών που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 

αυτό δύναται να επιφέρει απενεργοποίηση της σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους 

από το ∆ίκτυο κατά το άρθρο 54. 

Άρθρο 77  

Περιορισµοί απορρόφησης και έλεγχος αέργου ισχύος 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να καθορίζει όρια ως προς την απορρόφηση από 

το ∆ίκτυο αέργου ισχύος από εγκαταστάσεις Καταναλωτών, καθώς και τις συνέπειες 

µη τήρησης αυτών. Οι βασικές αρχές καθορισµού των ορίων καθώς και οι συνέπειες 

µη τήρησης αυτών, καθορίζονται στις Πρότυπες Συµβάσεις Σύνδεσης και 

εξειδικεύονται σε Οδηγία Εφαρµογής. 

2. Για τις εγκαταστάσεις Παραγωγών, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καθορίζει τις 

απαιτήσεις ελέγχου και περιορισµού της αέργου ισχύος εξόδου αυτών, λαµβάνοντας 

υπόψη τις επιπτώσεις από την απορρόφηση ή έγχυση αέργου ισχύος: 

(α) στη ρύθµιση της τάσης του ∆ικτύου, 

(β) στη φόρτιση των στοιχείων του ∆ικτύου, 

(γ) στις απώλειες ενέργειας και ισχύος επί του ∆ικτύου, 

(δ) στον συνολικό συντελεστή ισχύος του τοπικού ∆ικτύου. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου επιλέγει µία από τις ακόλουθες µεθόδους ελέγχου της 

αέργου ισχύος εξόδου των σταθµών παραγωγής ή κατάλληλο συνδυασµό τους: 

(α) ∆ιατήρηση του συντελεστή ισχύος του σταθµού εντός συγκεκριµένου εύρους 

τιµών. 

(β) Ρύθµιση του συντελεστή ισχύος ή της αέργου ισχύος εξόδου του σταθµού σε 

συγκεκριµένη τιµή, η οποία µπορεί: 

(αα) να είναι προκαθορισµένη και σταθερή, 

(ββ) να µεταβάλλεται συναρτήσει της ενεργού ισχύος εξόδου του σταθµού ή της 

τάσης στο σηµείο σύνδεσής του µε το ∆ίκτυο, κατά προκαθορισµένο τρόπο (π.χ. 

βάσει χαρακτηριστικής καµπύλης ρύθµισης) τον οποίο προδιαγράφει ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, 

(γγ) να επιβάλλεται µέσω εντολών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οι οποίες 

αποστέλλονται στον σταθµό µέσω των συστηµάτων τηλεποπτείας και 

τηλελέγχου του ∆ικτύου. 

(γ) Πραγµατοποίηση ενεργού ρύθµισης της τάσης του ∆ικτύου, στο σηµείο 

σύνδεσης του σταθµού στο ∆ίκτυο, εντός των δυνατοτήτων παροχής και 

απορρόφησης αέργου ισχύος των µονάδων παραγωγής του σταθµού. 

4. Η ενδεδειγµένη µέθοδος ελέγχου επιλέγεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου βάσει 

της γενικότερης πολιτικής ρύθµισης της τάσης και ελέγχου του ∆ικτύου που αυτός 

ακολουθεί και µπορεί να διαφοροποιείται κατά περίπτωση, συνεκτιµώντας το 
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επίπεδο τάσης και τα χαρακτηριστικά του δικτύου στο οποίο συνδέεται ο σταθµός, 

την τεχνολογία, το µέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των µονάδων παραγωγής 

του. 

5. Για τους σταθµούς παραγωγής οι οποίοι υπάγονται στην περίπτωση (α) της ανωτέρω 

παραγράφου (3), τα όρια µεταβολής του συντελεστή ισχύος ορίζονται σε 0,95 επαγ. 

έως 0,95 χωρητ., µε την επιφύλαξη καθορισµού διαφορετικών ορίων από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου τεκµηριωµένα. 

6. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων ρύθµισης της αέργου ισχύος εξόδου που ορίζει ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αποτελεί ευθύνη του Παραγωγού. Εάν διαπιστωθεί 

απόκλιση από τις υποχρεώσεις ρύθµισης της άεργου ισχύος εξόδου του σταθµού, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τον Παραγωγό, ο οποίος 

οφείλει να λάβει αµέσως τα απαιτούµενα µέτρα για την αποκατάσταση του 

προβλήµατος.  

7. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Παραγωγού εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήµατος από την ενηµέρωσή του από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο τελευταίος 

δύναται να απενεργοποιήσει τη σύνδεση του σταθµού µε το ∆ίκτυο, κατά το άρθρο 

54, µέχρι την αποκατάσταση του προβλήµατος από τον Παραγωγό. 

8. Ο Παραγωγός δεν δικαιούται αποζηµίωση για άεργο ισχύ την οποία εγχέει ο σταθµός 

στο ∆ίκτυο, ούτε για την υπηρεσία ρύθµισης της αέργου ισχύος ή και της τάσης του 

∆ικτύου, την οποία ενδεχοµένως παρέχει ο σταθµός. Επίσης, δεν δικαιούται 

αποζηµίωση για τυχόν παρεπόµενες απώλειες ενέργειας από την εφαρµογή των 

παραγράφων (3) και (4) του παρόντος άρθρου, ούτε και τυχόν θετικές ή/και 

αποθετικές ζηµίες ένεκα διακοπής έγχυσης του σταθµού του σύµφωνα µε τα 

διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 7 του παρόντος. 

9. Οι ανωτέρω γενικές απαιτήσεις εξειδικεύονται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στις 

πρότυπες Συµβάσεις Σύνδεσης και στις Οδηγίες Εφαρµογής. 

Άρθρο 78  

Περιορισµός της ενεργού ισχύος εξόδου σταθµών παραγωγής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να επιβάλλει περιορισµούς στην ενεργό ισχύ 

εξόδου των σταθµών παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο ή και διακοπή της 

λειτουργίας τους, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν αυτό επιβάλλεται κατ’ εντολή του ∆ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, ή του ∆ιαχειριστή 

Μ∆Ν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Μ∆Ν, προκειµένου 

για σταθµούς που συνδέονται στο δίκτυο των Μ∆Ν. 

(β) Σε έκτακτες καταστάσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο (3) του άρθρου 45. 

(γ) Σε περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης στοιχείων του ∆ικτύου, καθώς και για την 

εκτέλεση των αναγκαίων χειρισµών επί του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 45. 

(δ) Εφόσον στη Σύµβαση Σύνδεσης µε το ∆ίκτυο ή/και στη Σύµβαση Πώλησης του 

σταθµού προβλέπεται ρητώς σχετική δυνατότητα του ∆ιαχειριστή, σύµφωνα µε 

την παράγραφο (8) του άρθρου 68. 
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Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για την ελαχιστοποίηση των επιβαλλόµενων 

περιορισµών της ενεργού ισχύος εξόδου των σταθµών παραγωγής του ∆ικτύου, 

σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις (β)-(δ). 

2. Ο Παραγωγός υλοποιεί την εντολή του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, εντός χρόνου που 

ο τελευταίος καθορίζει, περιορίζοντας την ισχύ εξόδου του σταθµού του σε τιµή 

µικρότερη ή ίση από το τιθέµενο άνω όριο. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό (π.χ. 

λόγω παραβίασης της ισχύος τεχνικού ελαχίστου των µονάδων παραγωγής του 

σταθµού), καθώς και σε περιπτώσεις σταθµών οι οποίοι δεν διαθέτουν δυνατότητα 

ελέγχου της ισχύος εξόδου τους, πραγµατοποιείται άµεση αποσύνδεση µονάδων του 

σταθµού ή και ολόκληρου του σταθµού από το ∆ίκτυο, µε ευθύνη του Παραγωγού. 

3. Ο επιµερισµός των αναγκαίων περιορισµών ενεργού ισχύος µεταξύ περισσοτέρων 

του ενός σταθµών παραγωγής που συνδέονται στο ίδιο τµήµα του ∆ικτύου 

πραγµατοποιείται όπως ειδικότερα καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο 

∆ίκτυο. 

4. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις εντολές του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, αυτός 

µεριµνά για την άµεση ενηµέρωση του Παραγωγού και δύναται να λάβει κάθε 

ενδεδειγµένο µέτρο, όπως επιβολή µόνιµου περιορισµού της ισχύος εξόδου του 

σταθµού ή και απενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθµού, κατά το άρθρο 54. 

5. Ο Παραγωγός δεν δικαιούται οιαδήποτε αποζηµίωση (όπως για θετικές ή/και 

αποθετικές ζηµίες) από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για απώλειες παραγωγής λόγω 

εφαρµογής εντολών περιορισµού της ενεργού ισχύος εξόδου ή διακοπής της 

λειτουργίας του σταθµού του, βάσει των ανωτέρω παραγράφων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Άρθρο 79   

Έλεγχος εγκαταστάσεων Χρηστών για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διενεργεί ελέγχους και δοκιµές κατά την αρχική 

ενεργοποίηση της σύνδεσης εγκαταστάσεων Χρήστη µε το ∆ίκτυο. Για τους ελέγχους 

αυτούς ισχύουν τα αναφερόµενα στην παράγραφο (1) του άρθρου 76. Στο Εγχειρίδιο 

Πρόσβασης στο ∆ίκτυο και σε σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής καθορίζονται και 

εξειδικεύονται, αντίστοιχα, οι έλεγχοι και οι δοκιµές αυτές. 

2. Για τις εγκαταστάσεις των Καταναλωτών ΜΤ και των Παραγωγών, η αρχική θέση 

τους σε παράλληλη λειτουργία µε το ∆ίκτυο πραγµατοποιείται παρουσία 

εκπροσώπων του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οι οποίοι διεξάγουν ιδίως τους εξής 

ελέγχους και δοκιµές: 

(α) Οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης, ιδιαίτερα όσον αφορά τα µέσα ζεύξης και 

προστασίας στο όριο ∆ικτύου/Χρήστη. 

(β) Έλεγχο συµφωνίας των κατασκευασµένων εγκαταστάσεων µε τα στοιχεία που 

έχουν υποβληθεί και βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική Προσφορά 

Σύνδεσης. 

(γ) Εξασφάλιση της πρόσβασης στον εξοπλισµό ζεύξης για την εκτέλεση χειρισµών 

από προσωπικό του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 
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(δ) Έλεγχο της υποδοµής για την µετρητική διάταξη σύµφωνα µε τις συµβατικές 

απαιτήσεις. 

(ε) ∆οκιµές ορθής λειτουργίας των προστασιών οι οποίες περιλαµβάνουν έλεγχο 

των ρυθµίσεων, επιβεβαίωση της λειτουργίας των ηλεκτρονόµων σύµφωνα µε 

αυτές, καθώς και επιβεβαίωση της ορθής εκτέλεσης των εντολών που δίδονται 

από τους ηλεκτρονόµους στους διακόπτες. 

(στ) Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων παραγωγής, όπου η Σύµβαση Σύνδεσης του 

σταθµού περιλαµβάνει ειδικές απαιτήσεις αναφορικά µε τον έλεγχο της αέργου 

ή/και της ενεργού ισχύος αυτού, σύµφωνα µε τα άρθρα 78 και 79, η εξασφάλιση 

της ορθής λειτουργίας και ρύθµισης των αναγκαίων συστηµάτων ελέγχεται πριν 

από τον παραλληλισµό του σταθµού στο ∆ίκτυο και επιβεβαιώνεται στη 

συνέχεια κατά την περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας του σταθµού, όπου αυτή 

υφίσταται. 

(ζ) Εφόσον κριθεί αναγκαίο, το αρµόδιο προσωπικό του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

µπορεί να ζητήσει την πραγµατοποίηση πρόσθετων ελέγχων, περιλαµβανοµένων 

µετρήσεων ποιότητας ενέργειας και δοκιµών για τον έλεγχο της συµβατότητας 

του εξοπλισµού του Χρήστη µε τις τιθέµενες τεχνικές απαιτήσεις. 

3. Στις περιπτώσεις σταθµών παραγωγής για τους οποίους προβλέπεται περίοδος 

δοκιµαστικής λειτουργίας, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να διενεργεί 

επιµέρους ελέγχους και δοκιµές κατά ανωτέρω κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 

4. Μεταξύ ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και Χρήστη συµφωνείται ο τρόπος µε τον οποίο θα 

εξασφαλίζεται ότι δεν θα πραγµατοποιούνται αλλαγές στις ρυθµίσεις των 

προστασιών χωρίς προηγούµενη συµφωνία των δύο µερών.  

5. Η εκτέλεση των ελέγχων και δοκιµών κατά το άρθρο αυτό γίνεται µετά την υποβολή 

δήλωσης ετοιµότητας προς σύνδεση από τον ενδιαφερόµενο Χρήστη προς τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος ή σε ειδική προς 

τούτο προθεσµία που τυχόν θέτει η κείµενη νοµοθεσία. Ο Χρήστης οφείλει να 

συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τον τρόπο και τον χρόνο 

πραγµατοποίησής τους, παρέχοντας κάθε συνδροµή που του ζητείται.  

6. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων και δοκιµών, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

συµπληρώνει σχετικό πρωτόκολλο αυτοψίας, αντίγραφο του οποίου λαµβάνει ο 

Χρήστης. Το εν λόγω πρωτόκολλο οφείλει να φέρει υπογραφή και των δύο µερών. 

Άρθρο 80  

Έλεγχοι της λειτουργίας εγκαταστάσεων Χρηστών από τον ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται κατά την κρίση του να παρακολουθεί και να 

ελέγχει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των Χρηστών προκειµένου για την 

αποφυγή δυσµενών επιπτώσεων που δύναται αυτή να έχει στη λειτουργία του 

∆ικτύου. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται: 

(α) Να διενεργεί επιτόπου ελέγχους και δοκιµές λειτουργίας των µέσων ζεύξης και 

προστασίας των εγκαταστάσεων Χρηστών. 
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(β) Να ζητά την προσκόµιση κατάλληλων πιστοποιητικών που επιβεβαιώνουν τη 

συµβατότητα της λειτουργίας εγκαταστάσεων Χρηστών µε τις τεχνικές 

απαιτήσεις που καθορίζονται βάσει του παρόντα Κώδικα. 

(γ) Να ζητά την προσκόµιση κατάλληλων εγγράφων που επιβεβαιώνουν τη 

νοµιµότητα και την ασφάλεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων Χρηστών. 

(δ) Να εγκαθιστά τον αναγκαίο εξοπλισµό επί του ∆ικτύου, καθώς και επί των 

εγκαταστάσεων Χρήστη κατόπιν συνεννόησης µε τον τελευταίο. 

3. Οι Χρήστες συνεργάζονται µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τη διεξαγωγή 

ελέγχων στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου, παρέχοντας όλα τα 

απαιτούµενα στοιχεία και συµβάλλοντας στον προγραµµατισµό και στην 

προσήκουσα εκτέλεση των ελέγχων.  

4. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης ή κωλυσιεργίας Χρήστη για την 

πραγµατοποίηση ελέγχων στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να απενεργοποιεί τη σύνδεση των εγκαταστάσεων 

του Χρήστη µε το ∆ίκτυο κατά το άρθρο 54, χωρίς ο Χρήστης να δικαιούται 

οποιαδήποτε αποζηµίωση από την απενεργοποίηση αυτή. 

Άρθρο 81   

Έλεγχοι από τους Χρήστες της λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους 

1. Οι Χρήστες δύνανται να εκτελούν ελέγχους και δοκιµές της λειτουργίας των 

εγκαταστάσεών τους. Στις περιπτώσεις που οι εκτελούµενοι από Χρήστη έλεγχοι και 

δοκιµές ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του ∆ικτύου, ή για την εκτέλεσή τους 

απαιτείται η συνδροµή του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο Χρήστης οφείλει να υποβάλει 

εγκαίρως σχετική αίτηση στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο οποίος συνδράµει στην 

διεξαγωγή του ελέγχου. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται κατά την αιτιολογηµένη κρίση του να ζητά την 

παρουσία εκπροσώπων του κατά τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών της λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων Χρήστη κατά τα ανωτέρω. 
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[αυτή η σελίδα έχει αφεθεί σκοπίµως κενή] 
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ΤΜΗΜΑ VI 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ  

Άρθρο 82   

Κατηγορίες Μετρητών ∆ικτύου 

1. Οι Μετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας στο ∆ίκτυο ή την απορρόφηση 

ενέργειας από αυτό, εφεξής «Μετρητές ∆ικτύου», διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

(α) Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΥΤ, οι οποίοι µετρούν την εγχεόµενη στο ∆ίκτυο 

ενέργεια από µονάδες παραγωγής συνδεόµενες στο ∆ίκτυο ΥΤ των Μ∆Ν και την 

καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον µία φορά ανά ώρα. 

(β) Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ4, οι οποίοι µετρούν την εγχεόµενη στο ∆ίκτυο 

ενέργεια από µονάδες παραγωγής συνδεόµενες στο ∆ίκτυο ΜΤ και την 

καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον µία φορά ανά ώρα. 

(γ) Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΧΤ, οι οποίοι µετρούν την εγχεόµενη στο ∆ίκτυο 

ενέργεια από µονάδες παραγωγής συνδεόµενες στο ∆ίκτυο ΧΤ και την 

καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον µία φορά ανά ώρα. 

(δ) Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ, οι οποίοι µετρούν την απορροφούµενη ενέργεια 

από Καταναλωτές ΜΤ και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον µία φορά ανά 

ώρα. 

(ε) Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ, οι οποίοι µετρούν την απορροφούµενη ενέργεια 

από Καταναλωτές ΧΤ και την καταγράφουν διακριτά τουλάχιστον µία φορά ανά 

ώρα. 

(στ) Απλοί Μετρητές Φορτίου, οι οποίοι µετρούν την απορροφούµενη ενέργεια από 

Καταναλωτές, σωρευτικά και χωρίς τη δυνατότητα διάκρισης της απορρόφησης 

ενέργειας ανά ώρα ή άλλη χρονική ζώνη. 

(ζ) Μετρητές Φορτίου Ζώνης, οι οποίοι µετρούν την απορροφούµενη ενέργεια από 

Καταναλωτές, σωρευτικά ανά χρονική ζώνη του 24-ώρου, χωρίς όµως τη 

δυνατότητα διάκρισης της απορρόφησης ενέργειας ανά ώρα. 

2. Οι  Μετρητές δύνανται να διαφοροποιούνται ανάλογα µε την τάση σύνδεσης των 

εγκαταστάσεων του Χρήστη και τη Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύ των εγκαταστάσεων 

αυτού, όπως καθορίζεται στη σχετική Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, καθώς και µε 

άλλα κριτήρια σύµφωνα µε τα ειδικότερα καθοριζόµενα στο Εγχειρίδιο Μετρητών 

και Μετρήσεων. 

                                                 
4 Οι Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΜΤ που εγκαθίστανται στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ταυτίζονται µε τους 

«Καταχωρηµένους Μετρητές Παραγωγής ΜΤ» που ορίζονται κατά το άρθρο 127 παράγραφος (1.Α) του 

Κ∆Σ. 
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3. Οι Ωριαίοι Μετρητές που εξυπηρετούνται από σύστηµα αποµακρυσµένης συλλογής 

Μετρήσεων καλούνται Τηλεµετρούµενοι Ωριαίοι Μετρητές. Οι λοιποί Ωριαίοι 

Μετρητές καλούνται Μη Τηλεµετρούµενοι Ωριαίοι Μετρητές. Οι Απλοί Μετρητές 

Φορτίου και οι Μετρητές Φορτίου Ζώνης καλούνται συνολικά Μη Ωριαίοι Μετρητές 

Φορτίου. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει, επικαιροποιεί και δηµοσιοποιεί κατάλογο 

τύπων Μετρητών Φορτίου του ∆ικτύου, στον οποίο αναφέρονται, για κάθε τύπο 

Μετρητή Φορτίου, τα παρεχόµενα σε Προµηθευτές και Καταναλωτές στοιχεία 

Μετρήσεων απορροφούµενης ενέργειας. Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µε βάση τις δυνατότητες µέτρησης, καταγραφής και 

παραµετροποίησης κάθε τύπου Μετρητή Φορτίου και τις δυνατότητες των 

αντίστοιχων συστηµάτων συλλογής και τήρησης αρχείου Μετρήσεων. 

Άρθρο 83  

Εσωτερικοί µετρητές 

1. Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι εγκαθίστανται στο εσωτερικό των 

εγκαταστάσεων των Χρηστών, δηλαδή σε θέσεις που βρίσκονται στα κατάντη του 

ορίου ∆ικτύου-Χρήστη, αποκαλούνται Εσωτερικοί Μετρητές. 

2. Ως Εσωτερικοί Μετρητές νοούνται µόνο οι µετρητές που εγκαθίστανται προκειµένου 

να καλυφθούν ανάγκες µέτρησης επιβαλλόµενες από το ισχύον νοµικό και 

ρυθµιστικό πλαίσιο, ιδίως για λόγους τιµολόγησης και εν γένει εφαρµογής της 

Σύµβασης Πώλησης ή Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που αφορά στις 

εγκαταστάσεις του Χρήστη. 

3. Ως Εσωτερικοί Μετρητές νοούνται ιδίως οι ακόλουθες κατηγορίες µετρητών: 

(α) Ωριαίοι µετρητές εσωτερικής παραγωγής Αυτοπαραγωγών, οι οποίοι µετρούν 

την ποσότητα ενέργειας που παράγεται από µονάδες παραγωγής 

Αυτοπαραγωγών και εγχέεται στο εσωτερικό δίκτυο των εγκαταστάσεων αυτών, 

για κατανάλωση ή/και για έγχυση στο ∆ίκτυο. 

(β) Ωριαίοι Μετρητές παραγωγής αυτοπαραγωγών µε Σύµβαση Ενεργειακού 

Συµψηφισµού, οι οποίοι καταγράφουν την παραγόµενη ενέργεια από τις µονάδες 

παραγωγής του Χρήστη. 

(γ) Εσωτερικοί µετρητές φορτίου, οι οποίοι καταγράφουν την ενέργεια που 

καταναλώνεται στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων Χρηστών, σε χρήσεις για τις 

οποίες εφαρµόζεται διακριτή τιµολόγηση ή ειδική µεταχείριση αναφορικά µε την 

επιβολή των ρυθµιζόµενων χρεώσεων ή άλλων επιβαρύνσεων (φόροι κλπ). 

(δ) Ωριαίοι µετρητές παραγωγής, ωριαίοι µετρητές φορτίου και ωριαίοι µετρητές 

φορτίου βοηθητικών καταναλώσεων µονάδων και σταθµών παραγωγής στο 

δίκτυο των Μ∆Ν, οι οποίοι µπορεί να εγκαθίστανται στο όριο ∆ικτύου-Χρήστη 

ή σε άλλη θέση στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του σταθµού παραγωγής, 

εφόσον επιµέρους στοιχεία της µετρητικής διάταξης, όπως οι µετασχηµατιστές 

µέτρησης και οι σχετικές καλωδιώσεις, ανήκουν στον Παραγωγό. 

(ε) Ωριαίοι µετρητές παραγωγής, οι οποίοι µετρούν την παραγόµενη ηλεκτρική 

ενέργεια στους ακροδέκτες γεννητριών (ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας) από µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής 

Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) για τον υπολογισµό των µεγεθών συµπαραγωγής, 

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
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4. Η µετρητική διάταξη Εσωτερικών Μετρητών δύναται να ανήκει εν όλω ή εν µέρει 

στον Χρήστη, όπως ειδικότερα ορίζεται στην οικεία Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο. 

Ανεξαρτήτως κυριότητας της µετρητικής διάταξης ή επιµέρους στοιχείων αυτής, οι 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις, οι αναγκαίοι έλεγχοι και 

πιστοποιήσεις και οι διαδικασίες διαχείρισης που εφαρµόζονται καθορίζονται 

αποκλειστικά από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

5. Επιπλέον των αναφεροµένων στο παρόν Κεφάλαιο, ειδικότερα ζητήµατα που 

αφορούν στους Εσωτερικούς Μετρητές των Χρηστών διέπονται από τις οικείες 

Συµβάσεις Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, λαµβανοµένων υπόψη σχετικών ρυθµίσεων της 

κείµενης νοµοθεσίας, όπου καθορίζονται: 

(α) Ο τύπος και οι θέσεις εγκατάστασης των Μετρητών. 

(β) Η κυριότητα της µετρητικής διάταξης εν όλω ή των επιµέρους στοιχείων αυτής. 

(γ) Οι προδιαγραφές, πιστοποιήσεις και λοιπές τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει 

να πληροί ο µετρητής και η µετρητική διάταξη. 

(δ) Η αρµοδιότητα εγκατάστασης, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και 

αντικατάστασης επιµέρους στοιχείων της µετρητικής διάταξης, 

περιλαµβανοµένου του αναγκαίου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού σε περίπτωση 

ένταξης του Μετρητή σε σύστηµα τηλεµέτρησης από τον ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου. 

Άρθρο 84  

Πρότυπα και οδηγίες 

1. Τα πρότυπα, οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και απαιτήσεις και οι 

διαδικασίες διαχείρισης που εφαρµόζονται για τους Μετρητές, καθορίζονται στο 

Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων, λαµβανοµένων υπόψη τυχον σχετικών 

κείµενων διατάξεων του νοµοθετικού πλαισίου. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καθορίζει τα πρότυπα και τους κανονισµούς µε τα οποία 

συµµορφώνεται ο λοιπός µετρητικός και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός, για κάθε 

τύπο Μετρητή. Πληροφορίες σχετικά µε τα εφαρµοζόµενα πρότυπα και κανονισµούς 

περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων και στα κείµενα 

τεχνικών προδιαγραφών Μετρητών. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκδίδει και δηµοσιοποιεί οδηγίες προς τους Χρήστες και 

τους Προµηθευτές για θέµατα Μετρητών και Μετρήσεων. Στις οδηγίες αυτές 

περιλαµβάνονται πληροφορίες και διαδικασίες για την ενηµέρωση των 

ενδιαφεροµένων σε ότι αφορά την εφαρµογή των διατάξεων του Τµήµατος αυτού 

που τους αφορούν, καθώς και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. 

Άρθρο 85  

Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και χαρακτηριστικά 

Μετρητών ∆ικτύου 

1. Οι Ωριαίοι Μετρητές Παραγωγής ΧΤ ικανοποιούν τις εξής απαιτήσεις: 

(α) Έχουν τη δυνατότητα µέτρησης και καταγραφής της έγχυσης και της 

απορρόφησης ενεργού και κατά περίπτωση αέργου ενέργειας προς και από το 

∆ίκτυο, τουλάχιστον µία φορά ανά ώρα. 
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(β) Έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε σύστηµα τηλεµέτρησης. 

2. Οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΜΤ και οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου ΧΤ έχουν τη 

δυνατότητα να µετρούν και να καταγράφουν την απορροφούµενη από το ∆ίκτυο 

ενεργό και κατά περίπτωση άεργο ενέργεια, κατ’ ελάχιστον σε ωριαία βάση. 

3. Οι διατάξεις των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΧΤ και των Ωριαίων Μετρητών 

Φορτίου ΧΤ έχουν τη δυνατότητα για προσθήκη εξοπλισµού αποµακρυσµένης καθώς 

και επιτόπιας συλλογής των Μετρήσεών τους, βάσει των πρωτοκόλλων και λοιπών 

προδιαγραφών των συστηµάτων αποµακρυσµένης και επιτόπιας συλλογής και 

διαχείρισης Μετρήσεων του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Οι διατάξεις των Ωριαίων 

Μετρητών Φορτίου ΜΤ και των Ωριαίων Μετρητών Παραγωγής ΜΤ περιλαµβάνουν 

τον αναγκαίο εξοπλισµό για την αποµακρυσµένη καθώς και την επιτόπια συλλογή 

των Μετρήσεών τους, βάσει των πρωτοκόλλων και λοιπών προδιαγραφών των 

συστηµάτων αποµακρυσµένης και επιτόπιας συλλογής και διαχείρισης Μετρήσεων 

του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για τον συγχρονισµό των  Μετρητών µε 

δυνατότητα ωριαίας καταγραφής των Μετρήσεων, περιλαµβανοµένων των 

Εσωτερικών Μετρητών, και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτό, και για τους Μετρητές 

που είναι απαραίτητο, µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν 

ή τους Χρήστες κατά περίπτωση. 

Άρθρο 86  

Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Μετρητών  

1. Το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης των Μετρητών ∆ικτύου που εγκαθίστανται 

κατά τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων στο ∆ίκτυο, καθώς και του σχετικού 

µετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, συµπεριλαµβάνεται στον 

υπολογισµό των χρεώσεων των Χρηστών για σύνδεση στο ∆ίκτυο κατά το Τµήµα 

ΙΧ. Η εγκατάσταση αυτών γίνεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.  

2. Για τους Μετρητές  ∆ικτύου η εγκατάσταση και η λειτουργία τηλεπικοινωνιακής 

σύνδεσης για τη συλλογή των Μετρήσεων, η λειτουργία, η συντήρηση, η 

αποκατάσταση βλαβών και η αντικατάσταση όταν είναι αναγκαίο των Μετρητών 

αυτών, καθώς και του σχετικού µετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, 

γίνονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

3. Προκειµένου περί Εσωτερικών Μετρητών, µε την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης 

ειδικότερης διατάξης του νοµοθετικού πλαισίου: 

(α) Τα αναφερόµενα στην ανωτέρω παράγραφο 1 εφαρµόζονται για τα στοιχεία της 

µετρητικής διάταξης, των οποίων την εγκατάσταση αναλαµβάνει ο ∆ιαχεριστής 

του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τα προβλέποµενα στη Σύµβαση Σύνδεσης του Χρήστη 

µε το ∆ίκτυο. 

(β) Ο Χρήστης µεριµνά για την προµήθεια και εγκατάσταση των στοιχείων της 

µετρητικής διάταξης που ειδικότερα καθορίζονται στη Σύµβαση Σύνδεσης στο 

∆ίκτυο, σε πλήρη συµµόρφωση µε τις οδηγίες και υποδείξεις του ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου, και αναλαµβάνει το σχετικό κόστος. 

(γ)  Η εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης για τη συλλογή των 

Μετρήσεων γίνονται µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου. 
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(δ)  Για τη συντήρηση, την αποκατάσταση βλαβών και την αντικατάσταση, όταν 

είναι αναγκαίο, στοιχείων της µετρητικής διάταξης, περιλαµβανοµένου του 

σχετικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, ισχύουν τα οριζόµενα στη Σύµβαση 

Σύνδεσης στο ∆ίκτυο του Χρήστη. 

4. Οι Χρήστες έχουν για τους Μετρητές των εγκαταστάσεών τους, τις εξής 

υποχρεώσεις: 

(α) Να παρέχουν στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου κάθε στοιχείο που τους ζητείται 

σχετικά µε τους Μετρητές των εγκαταστάσεών τους και τις αντίστοιχες 

Μετρήσεις, για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντα Κώδικα. Οι 

Προµηθευτές οφείλουν να παρέχουν κάθε διαθέσιµο στοιχείο για τους Μετρητές 

Φορτίου τους οποίους εκπροσωπούν εφόσον τους ζητηθεί. 

(β) Να µεριµνούν για την ασφάλεια των Μετρητών και των Μετρήσεών τους, 

λαµβάνοντας εύλογα µέτρα για την προστασία αυτών από παρέµβαση τρίτου ή 

ζηµία. 

(γ) Να αναφέρουν στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, αµέσως µόλις την αντιληφθούν, 

κάθε ζηµία στους Μετρητές των εγκαταστάσεών τους, ανεξάρτητα από την αιτία 

που την προκάλεσε. 

(δ) Να µεριµνούν ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση του ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου στους Μετρητές ∆ικτύου και η εύκολη ανάγνωση των ενδείξεών 

τους. 

5. Οι Χρήστες στις εγκαταστάσεις των οποίων λειτουργούν Εσωτερικοί Μετρητές, 

επιπλέον των ανωτέρω αναφεροµένων υποχρεούνται: 

(α) Να παρέχουν πρόσβαση στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την εγκατάσταση, 

 την επιτόπια συλλογή µετρήσεων, τη συντήρηση και την αντικατάσταση 

 στοιχείων των µετρητικών διατάξεων αυτών. 

(β) Να µεριµνούν για τη συντήρηση, την αποκατάσταση βλαβών και την 

αντικατάσταση στοιχείων των µετρητικών διατάξεων που υπάγονται στη δική 

τους αρµοδιότητα, βάσει της οικείας Σύµβασης Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, σε 

συνεργασία και σε πλήρη συµµόρφωση µε τις οδηγίες και υποδείξεις του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Υφιστάµενοι Μετρητές ∆ικτύου δύνανται να 

αντικαθίστανται µε Τηλεµετρούµενους Ωριαίους Μετρητές µετά από αίτηµα 

Χρήστη ή Προµηθευτή, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και εντάσσεται στον 

σχεδιασµό ανάπτυξης των συστηµάτων τηλεµέτρησης. Η επιβαλλόµενη στον 

αιτούντα χρέωση ή/και η µεθοδολογία υπολογισµού της καθορίζονται µε 

απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

6. Προκειµένου για υφιστάµενες, κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, 

εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν έχουν τοποθετηθεί οι προβλεπόµενοι στον παρόντα 

Κώδικα Μετρητές ∆ικτύου ή Εσωτερικοί Μετρητές, µε την επιφύλαξη τυχόν 

ειδικότερων ρυθµίσεων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να µεριµνήσει, 

ειδοποιώντας στους αντίστοιχους Χρήστες, ώστε, εντός εξαµήνου από τη θέση σε 

ισχύ του παρόντος, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης των αναγκαίων 

µετρητών βάσει του παρόντος Κώδικα, και να έχουν τροποποιηθεί ή και συναφθεί, 

όπου απαιτείται, αναλόγως, οι οικείες Συµβάσεις Σύνδεσης. 
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Άρθρο 87  

Έλεγχοι και δοκιµές λειτουργίας Μετρητών  

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και δοκιµές 

λειτουργίας των Μετρητών ∆ικτύου και συνεργάζεται µε τους Χρήστες για τη 

διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων και δοκιµών των Εσωτερικών Μετρητών.  

2. Κάθε Χρήστης µπορεί να αιτείται τη διεξαγωγή ελέγχων και δοκιµών των 

µετρητικών διάταξεων των εγκαταστάσεών του. Κάθε Προµηθευτής έχει το δικαίωµα 

αυτό για τους Μετρητές Φορτίου που εκπροσωπεί. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί 

ότι ο εξοπλισµός λειτουργεί εντός των προκαθορισµένων ορίων σφάλµατος, ο αιτών 

επιβαρύνεται µε το κόστος των ελέγχων και δοκιµών, άλλως το κόστος αυτό βαρύνει 

τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Στην περίπτωση διεξαγωγής ελέγχων και δοκιµών 

µετρητικής διάταξης κατόπιν αιτήµατος, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει τον 

αιτούντα, και σε κάθε περίπτωση τον Χρήστη, σχετικά µε τους ελέγχους και δοκιµές 

που πρόκειται να διεξαχθούν, το χρόνο και τον τόπο διενέργειάς τους και για τα 

αποτελέσµατα αυτών. Ο αιτών και σε κάθε περίπτωση ο Χρήστης, δικαιούνται να 

παρίστανται κατά τη διεξαγωγή των παραπάνω ελέγχων. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, κατά τη συλλογή Μετρήσεων µε επιτόπια ανάγνωση 

από Μετρητές, διενεργεί οπτικό έλεγχο της µετρητικής διάταξης προκειµένου να 

εντοπίζονται εγκαίρως εµφανείς ζηµίες, φθορές, επεµβάσεις και εν γένει συνθήκες 

λειτουργίας που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην ορθή καταγραφή ενέργειας. 

4. Σε περίπτωση ανάγκης επέµβασης σε Μετρητή, στο πλαίσιο τακτικού ή έκτακτου 

ελέγχου, καθώς και για την περαιτέρω διερεύνηση πιθανού προβλήµατος ή την 

αποκατάστασή του, µε όποιο τρόπο ή ευκαιρία εντοπίσθηκε αυτό, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου εφαρµόζει διαδικασίες που συµµορφώνονται µε τις ακόλουθες γενικές 

αρχές: 

(α) Πριν από οποιαδήποτε επέµβαση, καταβάλλεται προσπάθεια ενηµέρωσης του 

Χρήστη της εγκατάστασης σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, προκειµένου αυτός να παρίσταται ή να 

εκπροσωπείται, εφόσον επιθυµεί, καθώς και προκειµένου ο Χρήστης να 

παράσχει πρόσβαση στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στις περιπτώσεις 

εγκαταστάσεων που διαθέτουν Εσωτερικούς Μετρητές. 

(β) Συλλέγονται πλήρη αποδεικτικά στοιχεία, υλικό και πληροφορίες, έτσι ώστε να 

είναι δυνατή, σε µελλοντικό χρόνο, η πλήρης ανασύνθεση της κατάστασης και 

των συνθηκών λειτουργίας της µετρητικής διάταξης, τη χρονική στιγµή 

καταγραφής του συµβάντος. 

5. Όταν από έλεγχο ή δοκιµή κατά το άρθρο αυτό διαπιστώνεται η ύπαρξη σφάλµατος 

µέτρησης που υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια, το σφάλµα αυτό καταγράφεται και ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει για τα αποτελέσµατα του ελέγχου τον Χρήστη 

της εγκατάστασης στην οποία αντιστοιχεί η µετρητική διάταξη και τους 

Εκπροσώπους του Μετρητή, πριν την επίλυση του προβλήµατος. 

6. Κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων και δοκιµών κατά το άρθρο αυτό, διασφαλίζεται η 

αποφυγή ή η ελαχιστοποίηση της διάρκειας τυχόν διακοπής µέτρησης, και 

χρησιµοποιείται διακριβωµένος εξοπλισµός δοκιµών ο οποίος έχει ιχνηλασιµότητα 

σε αναγνωρισµένα πρωτεύοντα πρότυπα. 

7. Στις περιπτώσεις όπου διατυπώνεται αµφισβήτηση από τον Χρήστη, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου διασφαλίζει, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα (12) µηνών από 



Τµήµα VΙ: Μετρητές και διαχείριση Mετρήσεων 

80 

 

τον έλεγχο ή τη δοκιµή λειτουργίας µετρητικής διάταξης Μετρητή Φορτίου ή 

Μετρητή Παραγωγής κατά το άρθρο αυτό, τη δυνατότητα επανάληψης των ελέγχων 

και δοκιµών λειτουργίας καθώς και εξέτασης της µετρητικής διάταξης, κάθε 

τµήµατος εξοπλισµού και εξαρτήµατος αυτής και κάθε αποδεικτικού στοιχείου που 

σχετίζεται µε το συµβάν, από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα τον οποίο δικαιούται να 

ορίσει Χρήστης ή Προµηθευτής που έχουν έννοµο συµφέρον. Σε περίπτωση σχετικής 

διοικητικής ή ένδικης διαφοράς, το παραπάνω χρονικό διάστηµα παρατείνεται, µέχρι 

την τελεσιδικία της υποθέσεως. 

8. Για την επαλήθευση των Μετρήσεων που συλλέγονται τηλεµετρικά, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου µπορεί να συλλέγει περιοδικά και επιτόπιες ενδείξεις των Μετρητών. 

9. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων µε Εσωτερικούς Μετρητές, οι Χρήστες 

υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αναγκαία διευκόλυνση στον ∆ιαχεριστή του 

∆ικτύου και να συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του για την εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

10. Λεπτοµέρειες για τη διενέργεια ελέγχων και δοκιµών λειτουργίας των Μετρητών 

∆ικτύου και τη διαχείριση των σχετικών θεµάτων του παρόντος άρθρου, 

καθορίζονται στο  Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων και µπορεί να 

εξειδικεύονται σε Οδηγία Εφαρµογής.  

11. Σε σχέση µε τους ελέγχους µετρητών, κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει επίσης υπόψη τις ειδικότερες διατάξεις του 

άρθρου 95, όπου αυτές βρίσκουν εφαρµογή. 

Άρθρο 88  

Προστασία Μετρητών και µετρητικών διατάξεων 

1. Κάθε µετρητική διάταξη µαζί µε τον αντίστοιχο µετρητικό, τηλεπικοινωνιακό και 

λοιπό εξοπλισµό, τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση που διαµορφώνεται µε µέριµνα 

του Χρήστη σύµφωνα µε τις οδηγίες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Οι µετρητικές 

διατάξεις Μετρητών ∆ικτύου τοποθετούνται σε σηµείο ελεύθερα, αυτοδυνάµως και 

διαρκώς προσβάσιµο από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Οι µετρητικές διατάξεις 

Εσωτερικών Μετρητών δύνανται να τοποθετούνται στο εσωτερικό των 

εγκαταστάσεων του Χρήστη, κατόπιν σχετικής εγκρίσεως του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου, υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης διασφαλίζει την πρόσβαση του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί από τον ∆ιαχειριστή και 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις του. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για τη σφράγιση των Μετρητών, του 

µετρητικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, καθώς και του εξοπλισµού συλλογής 

πληροφοριών. Ο έλεγχος της σφράγισης διενεργείται σύµφωνα µε διαδικασίες που 

καθορίζονται κατά κατηγορία Μετρητών από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

Αποσφράγιση δύναται να γίνεται µόνο από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

3. Η πρόσβαση στη µετρητική διάταξη και στις πληροφορίες που αυτή περιέχει, καθώς 

και στον αντίστοιχο εξοπλισµό τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης, παρέχεται σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων και 

εξειδικεύονται περαιτέρω σε Οδηγίες Εφαρµογής.  
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Άρθρο 89  

Αποκατάσταση προβληµάτων εξοπλισµού Μετρήσεων 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διασφαλίζει ότι κάθε πρόβληµα που διαπιστώνεται σε 

Μετρητή ∆ικτύου ή σε µετρητική διάταξη, περιλαµβανοµένων των περιπτώσεων 

όπου απαιτείται ρύθµιση, επισκευή ή αντικατάσταση της µετρητικής διάταξης ή 

µέρους αυτής, αντιµετωπίζεται άµεσα, ώστε η µετρητική διάταξη να λειτουργεί εντός 

των προκαθορισµένων ορίων ακρίβειας το συντοµότερο δυνατό από τη διαπίστωση 

του προβλήµατος. 

2. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων µε Εσωτερικούς Μετρητές τα ανωτέρω 

εφαρµόζονται αναλογικά από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και από τον Χρήστη, 

σύµφωνα µε την κατανοµή ευθυνών και αρµοδιοτήτων που καθορίζεται στη 

Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο του Χρήστη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Άρθρο 90   

Περίοδος καταµέτρησης και συλλογή Μετρήσεων  

1. Ως Περίοδος Καταµέτρησης ενός Μετρητή ορίζεται το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο 

διαδοχικών πράξεων συλλογής των Μετρήσεών του. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διενεργεί τη συλλογή των Μετρήσεων των Μη 

Τηλεµετρούµενων Μετρητών µε βάση τη συχνότητα συλλογής σε συνάρτηση µε την 

κατηγορία Μετρητή και τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζεται στο 

Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. Η οριζόµενη κατά τα ανωτέρω περίοδος 

συλλογής των Μετρήσεων των Μη Τηλεµετρούµενων Μετρητών δεν δύναται να 

είναι µεγαλύτερη των έξι µηνών, και πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του ενός µήνα και 

ακέραιο υποπολλαπλάσιο των δώδεκα µηνών. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διενεργεί τη συλλογή των Μετρήσεων των Ωριαίων 

Μετρητών Φορτίου και Παραγωγής, µε συλλογή είτε των καταγεγραµµένων ωριαίων 

Μετρήσεων, είτε σωρευτικών ποσοτήτων για το σύνολο της Περιόδου 

Καταµέτρησης, ανάλογα µε τις ανάγκες καταγραφής. 

4. Η συλλογή των Μετρήσεων των Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και Παραγωγής 

διενεργείται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου είτε µε χρήση ηλεκτρονικού 

συστήµατος αποµακρυσµένης συλλογής και τηλεµετάδοσης, είτε µε επιτόπια 

συλλογή. Στην περίπτωση πρόσκαιρης αδυναµίας αποµακρυσµένης συλλογής 

Μετρήσεων, η λήψη των Μετρήσεων από τον ∆ιαχειριστή γίνεται µε κάθε άλλη 

πρόσφορη µέθοδο ή µέσο, ώστε να λαµβάνεται η ένδειξη του µετρητή για χρονικό 

διάστηµα κατανάλωσης µικρότερο του ενός έτους.  

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, σε συνεργασία µε τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή 

τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν κατά περίπτωση, καθορίζει τη συχνότητα συλλογής των 

Μετρήσεων των Τηλεµετρούµενων Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και Παραγωγής 

προκειµένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη κοινοποίηση στον ∆ιαχειριστή του 

Συστήµατος ή τον ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, των στοιχείων που απαιτούνται για τη 

διενέργεια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων του Κ∆Σ για κάθε Ηµέρα Κατανοµής, ή εν 
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γένει της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τους οικείους 

Κώδικες. 

6. Στην περίπτωση προβληµάτων ή αδυναµίας συλλογής Μετρήσεων, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου διασφαλίζει ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς 

λόγω απουσίας ∆εδοµένων Μετρήσεων ή καθυστέρησης στον καθορισµό τους, 

προβαίνοντας σε κάθε αναγκαία ενέργεια για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον παρόντα Κώδικα. Στη συνέχεια, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει σε κάθε 

αναγκαία ενέργεια για την ταχύτερη δυνατή αντιµετώπιση του προβλήµατος και την 

αποκατάσταση της συλλογής µετρήσεων. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις αδυναµίας 

συλλογής µετρήσεων λόγω αντικειµενικής αδυναµίας πρόσβασης στον µετρητή, ο 

∆ιαχειριστής µεριµνά για την αποκατάσταση προβληµάτων συλλογής µετρήσεων 

εντός τριάντα (30) ηµερών από τη διαπίστωσή τους.  

7. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να επικουρείται στη συλλογή Μετρήσεων από 

τους Χρήστες και τους Προµηθευτές, ιδίως  για την κάλυψη αναγκών πέραν της 

τακτικής καταµέτρησης και για τη αντιµετώπιση προβληµάτων ή αδυναµίας 

συλλογής Μετρήσεων. 

Άρθρο 91  

∆εδοµένα Μετρήσεων 

1. Οι Μετρήσεις που συλλέγονται από τους Μετρητές υπόκεινται σε έλεγχο από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, καθώς και σε διόρθωση ή εκτίµηση εάν είναι αναγκαίο, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 92 και 93. Από τη διαδικασία αυτή προκύπτουν 

τα τελικά πιστοποιηµένα δεδοµένα Μετρήσεων (εφεξής: «∆εδοµένα Μετρήσεων»). 

2. Τα ∆εδοµένα Μετρήσεων για τους Μετρητές Ορίων ∆ικτύου παράγονται για το 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο από τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος.  

3. Σε όλες τις διαδικασίες που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα και στις οποίες 

απαιτούνται Μετρήσεις έγχυσης ενέργειας στο ∆ίκτυο ή απορρόφησης από αυτό, 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο ∆εδοµένα Μετρήσεων. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να ζητά τη συνδροµή των Προµηθευτών, των 

Παραγωγών και των Καταναλωτών για τη διόρθωση ή την εκτίµηση των Μετρήσεων, 

οι οποίοι και οφείλουν να ανταποκρίνονται. Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας 

διόρθωσης ή εκτίµησης των Μετρήσεων και τον καθορισµό των ∆εδοµένων 

Μετρήσεων. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να διορθώνει τα ∆εδοµένα Μετρήσεων στις 

περιπτώσεις που τεκµηριώνεται εκ των υστέρων λανθασµένη µέτρηση Μετρητή 

∆ικτύου κατά το άρθρο 93. 

Άρθρο 92  

Έλεγχος Μετρήσεων 

1. Ο έλεγχος των Μετρήσεων διενεργείται για όλες τις Μετρήσεις των Μετρητών 

Φορτίου και των Μετρητών Παραγωγής µε αυτόµατο ή χειροκίνητο τρόπο, αµέσως 

µετά την καταχώρηση αυτών στο ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης Μετρήσεων. 

2. Η διαδικασία ελέγχου των Μετρήσεων αποσκοπεί στη διαπίστωση σφαλµάτων στις 

Μετρήσεις, τα οποία µπορεί να οφείλονται στις συνθήκες λειτουργίας, σε λάθη κατά 
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τη διαδικασία επιτόπιας ανάγνωσης, σε βλάβες του τεχνικού εξοπλισµού ή σε άλλους 

λόγους πλην ρευµατοκλοπών. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει τις διαδικασίες ελέγχου Μετρήσεων οι οποίες 

ορίζονται και εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.  

4. Εάν οι Μετρήσεις που συλλέγονται από Μετρητές Φορτίου και Παραγωγής, 

πιστοποιηθούν επιτυχώς σύµφωνα µε τη διαδικασία ελέγχου, αναγνωρίζονται ως 

∆εδοµένα Μετρήσεων. Στην αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που οι 

Μετρήσεις αυτές δεν κατέστησαν διαθέσιµες, ακολουθείται η διαδικασία που 

καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 

Άρθρο 93  

∆ιόρθωση και εκτίµηση Μετρήσεων 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να προβαίνει σε εκτιµήσεις για τον καθορισµό 

∆εδοµένων Μέτρησης, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµες οι αντίστοιχες 

Μετρήσεις. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να προσδιορίζει εκ νέου ∆εδοµένα 

Μέτρησης που έχουν προκύψει από εκτίµηση, βάσει Μετρήσεων που πιστοποιούνται 

επιτυχώς σύµφωνα µε το Άρθρο 92, για χρονικό διάστηµα έως και είκοσι τέσσερις 

(24) µήνες µετά την εκτίµησή τους.  

2. Ο ∆ιαχειριστής δύναται να διορθώνει ∆εδοµένα Μετρήσεων παρελθούσης χρονικής 

περιόδου στην περίπτωση που τεκµηριώνεται εκ των υστέρων λανθασµένος 

καθορισµός τους, οφειλόµενος σε τεχνικούς ή άλλους λόγους, όπως ενδεικτικά: 

(α) Σε περίπτωση που από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο ή δοκιµή Μετρητή Φορτίου ή 

Μετρητή Παραγωγής, διαπιστωθεί ότι το σφάλµα µέτρησης υπερβαίνει τα 

προκαθορισµένα όρια ή ότι ο Μετρητής λειτουργούσε υπό µη κανονικές 

συνθήκες που είχαν ως συνέπεια µη ορθή καταγραφή της απορροφούµενης ή 

παραγόµενης ενέργειας, σε βαθµό που το σφάλµα µέτρησης να υπερβαίνει τα 

προκαθορισµένα όρια. 

(β) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σφάλµα σε Μετρήσεις που έχουν καταχωρηθεί 

στη βάση δεδοµένων Μετρητών και Μετρήσεων σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

ενδείξεις του Μετρητή. 

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ρευµατοκλοπής, το χρονικό διάστηµα στο οποίο αφορά 

η διόρθωση ∆εδοµένων Μέτρησης παρελθούσης χρονικής περιόδου, σύµφωνα µε την 

προηγούµενη παράγραφο, δεν δύναται να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες που 

προηγούνται του χρόνου διαπίστωσης του προβλήµατος. 

4. ∆εδοµένα Μέτρησης που προκύπτουν από διόρθωση λόγω διαπιστωµένης 

ρευµατοκλοπής δεν χρησιµοποιούνται για διορθωτική Περιοδική Εκκαθάριση. 

5. Στην περίπτωση εκτίµησης ή διόρθωσης Μετρήσεων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 

άρθρο αυτό, η καταχώρηση των αντίστοιχων ∆εδοµένων Μετρήσεων στο αρχείο 

Μετρήσεων και ∆εδοµένων Μετρήσεων συνοδεύεται από σχετική σήµανση, ενώ σε 

ιδιαίτερο πεδίο καταχωρούνται τα αίτια και η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκαν για 

την εκτίµηση ή τη διόρθωση των Μετρήσεων. Κατά την παροχή ∆εδοµένων 

Μετρήσεων σε Χρήστες ή Προµηθευτές, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου επισηµαίνει τα 

∆εδοµένα Μετρήσεων που προέρχονται από εκτίµηση ή διόρθωση Μετρήσεων κατά 

το παρόν άρθρο.  



Τµήµα VΙ: Μετρητές και διαχείριση Mετρήσεων 

84 

 

6. Λεπτοµέρειες για τις εφαρµοζόµενες µεθόδους εκτίµησης και διόρθωσης Μετρήσεων 

καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. 

Άρθρο 94   

Αρχείο Μετρήσεων και ∆εδοµένων Μετρήσεων - Παροχή στοιχείων 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο Μετρήσεων και 

∆εδοµένων Μετρήσεων. Τα στοιχεία του αρχείου αυτού τηρούνται από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για διάστηµα πέντε (5) τουλάχιστον ετών από την 

καταχώρησή τους. 

2. Οι Χρήστες και οι Προµηθευτές έχουν δικαίωµα πρόσβασης στις πρωτογενείς 

Μετρήσεις και στα ∆εδοµένα Μετρήσεων που τους αφορούν άµεσα, καθώς και σε 

λοιπά στοιχεία Μετρήσεων εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον. Τα παρεχόµενα 

στοιχεία καθορίζονται επιπλέον µε βάση το διαθέσιµο βαθµό λεπτοµέρειας των 

εκάστοτε ιστορικών δεδοµένων. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει να παρέχει στους Προµηθευτές, πέραν των 

ρητώς καθοριζοµένων στοιχείων κατά τον παρόντα Κώδικα, τα στοιχεία που 

χρησιµοποιεί για την εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 23, κατόπιν αιτήσεώς 

τους. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει στους Προµηθευτές και τους Χρήστες του 

∆ικτύου ∆εδοµένα Μετρήσεων βάσει συλλογής µετρήσεων για τους Μετρητές που 

τους αφορούν, σύµφωνα µε τη συχνότητα συλλογής µετρήσεων κατά το άρθρο 90 

και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον µία φορά ετησίως. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος και ο ∆ιαχειριστής 

Μ∆Ν, οφείλουν να καταρτίσουν και να τηρούν διαδικασία ανταλλαγής όλων των 

στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρµογή των διατάξεων του Τµήµατος 

αυτού. Η σχετική διαδικασία γνωστοποιείται στη ΡΑΕ.  

5. Ειδικότερα θέµατα που αφορούν την παροχή στοιχείων σε Χρήστες και Προµηθευτές 

κατά τις παραγράφους του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών 

και Μετρήσεων. 

Άρθρο 95  

Ρευµατοκλοπές 

1. Η ρευµατοκλοπή συνίσταται σε αυθαίρετη και µε δόλο επέµβασησε εξοπλισµό ή/και 

εγκαταστάσεις του ∆ικτύου, µε συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται µε Εκπρόσωπο Φορτίου, και 

µε συνέπεια να µην τιµολογείται. Επεµβάσεις που αποσκοπούν σε ρευµατοκλοπή 

είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες: 

(α) Επέµβαση στον µετρητή ή άλλο στοιχείο της µετρητικής διάταξης, άµεσα ή 

έµµεσα (π.χ. µε ηλεκτροµαγνητικά µέσα),  που αποσκοπεί στην αλλοίωση της 

καταγραφόµενης ενέργειας, δηλαδή σε καταγραφή µικρότερων ποσοτήτων 

έναντι της πραγµατικής κατανάλωσης της εγκατάστασης.  

(β) Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης µε το καλώδιο παροχής ή 

το ∆ίκτυο, παρακάµπτοντας την µετρητική διάταξη ή απουσία αυτής, οπότε και 

το σύνολο της καταναλισκόµενης ενέργειας δεν καταγράφεται. 
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(γ) Απευθείας σύνδεση µε αγκίστρωση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου, 

απουσία µετρητικής διάταξης ή/και παροχής ή/και νοµίµως υφιστάµενου 

κτίσµατος. 

(δ) Αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν απενεργοποιηθεί αλλά 

υπάρχει σύµβαση προµήθειας σε ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση µετά από αίτηµα 

Προµηθευτή λόγω υπερηµερίας, παραβίαση όρων σύµβασης σύνδεσης από 

πελάτη, µη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), µε ή χωρίς αλλοίωση της 

µέτρησης. 

(ε) Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί κατόπιν αίτησης 

οικειοθελούς διακοπής από τον τελευταίο χρήστη ή κατόπιν υποβολής 

δήλωσης παύσης εκπροσώπησης από τον τελευταίο προµηθευτή (χωρίς νέα 

δήλωση εκπροσώπησης και δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς προµήθειας 

καθολικής υπηρεσίας), µε ή χωρίς παράκαµψη του µετρητή, οπότε και η 

καταναλισκόµενη ενέργεια δεν τιµολογείται (παροχές χωρίς χρήστη ή/και 

προµηθευτή), είτε αυτή καταγράφεται είτε όχι. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει, εντός των αρµοδιοτήτων του, όλα τα 

πρόσφορα και αναγκαία µέτρα για τον αποτελεσµατικό εντοπισµό και την κατά το 

δυνατόν αποτροπή των περιπτώσεων ρευµατοκλοπής και εν γένει µη 

εξουσιοδοτηµένης επέµβασης στον εξοπλισµό των παροχών εγκαταστάσεων 

Χρηστών, συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού µέτρησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διασφαλίζει ιδίως τα ακόλουθα: 

(α) Τον οπτικό έλεγχο των µετρητικών διατάξεων και των παροχών για ίχνη 

επέµβασης, στο πλαίσιο της λήψης ενδείξεων καταµέτρησης καθώς και κατά 

την εκτέλεση λοιπών εργασιών, και την καταγραφή των περιπτώσεων που 

ενδέχεται να χρήζουν διερεύνησης (έλεγχο καταναλώσεων και αυτοψία για 

έλεγχο παροχής/µετρητικής διάταξης από τεχνικό συνεργείο του ∆ιαχειριστή). 

(β) Τη διενέργεια στοχευµένων αυτοψιών για έλεγχο ρευµατοκλοπής 

δειγµατοληπτικά, όταν υπάρχουν πιθανές υπόνοιες, όπως, ενδεικτικά, στην 

περίπτωση σηµαντικών και αιφνίδιων µεταβολών στην κατανάλωση χωρίς 

µεταβολή του χρήστη και γενικά κατόπιν ελέγχων του άρθρου 92. 

(γ) Τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων για ρευµατοκλοπή κατά τη διαδοχή χρηστών 

καθώς και στο πλαίσιο προγραµµατισµένων δειγµατοληπτικών ελέγχων 

µετρητών. 

(δ) Τη διενέργεια στοχευµένων αυτοψιών για ρευµατοκλοπή µετά από καταγγελίες 

καθώς και βάσει ειδοποιήσεων παραβίασης τηλεµετρούµενων µετρητικών 

διατάξεων. 

3. Οι Προµηθευτές οφείλουν να διερευνούν ασυνήθιστες ή αδικαιολόγητες µεταβολές 

στην καταναλωτική συµπεριφορά των πελατών τους και, εφόσον έχουν βάσιµες 

υποψίες για ρευµατοκλοπή, να ενηµερώνουν άµεσα τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.  

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου διασφαλίζει ότι τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά 

µε τη διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για διαπίστωση ρευµατοκλοπής: 

(α) Κατά την άφιξη του συνεργείου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στην 

ηλεκτροδοτούµενη εγκατάσταση, αναζητείται ο χρήστης της παροχής ή άλλος 

κατά δήλωση του τελευταίου εκπρόσωπός του, προκειµένου να ενηµερωθεί για 

τον έλεγχο, να συνδράµει επιτρέποντας την πρόσβαση στον µετρητή, εφόσον 

αυτό απαιτείται, και να παρίσταται εφόσον το επιθυµεί. 
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(β) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ρευµατοκλοπή, τα ευρήµατα που 

συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία καταγράφονται και φωτογραφίζονται πριν την 

αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και παρουσία 

του Χρήστη ή του εκπροσώπου του, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Για την 

ενίσχυση των αποδεικτικών στοιχείων ρευµατοκλοπής, το συνεργείο του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου µπορεί να βιντεοσκοπεί την όλη διαδικασία εξέτασης 

ή και αντικατάστασης στοιχείων της µετρητικής διάταξης στα οποία έχει 

εντοπιστεί επέµβαση για ρευµατοκλοπή. 

(γ)  Συντάσσεται επί τόπου και επιδίδεται στον χρήστη ή θυροκολλείται δελτίο 

επίσκεψης συνεργείου µε το οποίο ενηµερώνεται ο χρήστης για το χρόνο 

διενέργειας του ελέγχου, το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα αυτός, την έκβασή 

του (διαπίστωση ρευµατοκλοπής, πιθανολογούµενη ρευµατοκλοπή, ουδέν 

εύρηµα) και τυχόν ενέργειες που έπονται. Στο δελτίο αναγράφονται επίσης τα 

στοιχεία του συνεργείου που διενήργησε τον έλεγχο, καθώς και ανεξάρτητου 

οργάνου που τυχόν παρίσταται. 

(δ) Τα ευρήµατα της ρευµατοκλοπής συλλέγονται και φυλάσσονται στις 

εγκαταστάσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου έως ότου η υπόθεση 

τελεσιδικήσει, είναι δε διαθέσιµα για επιθεώρηση από τον Χρήστη ή/και από 

εκπρόσωπό του. 

5. Λεπτοµέρειες για τη διεξαγωγή αυτοψιών και ελέγχων για τη διαπίστωση 

ρευµατοκλοπών, καθώς επίσης και για τυχόν παράσταση ανεξάρτητου φορέα κατά 

τη διενέργειά τους, προς διευκόλυνση και ενίσχυση της αντικειµενικότητας της 

διαδικασίας ελέγχου, καθορίζονται µε το Εγχειρίδιο Ρευµατοκλοπών. 

6. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου φέρει το βάρος της απόδειξης της ρευµατοκλοπής. Με 

βάση τα ευρήµατα των αυτοψιών και των τεχνικών ελέγχων, σε συνδυασµό, κατά 

περίπτωση, µε τα ευρήµατα από τον έλεγχο του ιστορικού κατανάλωσης του Χρήστη, 

διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

(α) ∆ιαπιστωµένης ρευµατοκλοπής, όταν υπάρχουν εµφανή, απτά και αδιάσειστα 

ευρήµατα που αποδεικνύουν κατά τρόπο αναµφισβήτητο την τέλεση 

ρευµατοκλοπής, όπως η επέµβαση στη µετρητική διάταξη ή τη συνδεσµολογία 

της ή η απ’ ευθείας σύνδεση της εγκατάστασης του Χρήστη µε το ∆ίκτυο 

παρακάµπτοντας τον εξοπλισµό µέτρησης ή και απουσία αυτού. 

(β) Πιθανής ρευµατοκλοπής, όταν υπάρχουν µεν ευρήµατα, ωστόσο αυτά αποτελούν 

ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις αλλοίωσης της µέτρησης, όπως ενδεικτικά η 

παραβίαση σφραγίδας του κελύφους του µετρητή, σε συνδυασµό µε δυσεξήγητη 

µεταβολή στο ιστορικό κατανάλωσης του Χρήστη. 

Ενδεικτικές περιπτώσεις επεµβάσεων και ευρηµάτων που συνιστούν διαπιστωµένη 

ρευµατοκλοπή περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Ρευµατοκλοπών. 

7. Στην περίπτωση διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής, η παροχή διακόπτεται άµεσα 

εφόσον συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Η εγκατάσταση ηλεκτροδοτείται από το ∆ίκτυο χωρίς να υπάρχει σύµβαση 

προµήθειας, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι µετρητή, ή η παροχή έχει 

απενεργοποιηθεί ή διακοπεί λόγω χρέους ή για άλλο λόγο σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στον παρόντα Κώδικα και διαπιστώνεται αυθαίρετη 

επανενεργοποίηση, επανασύνδεση ή/και ρευµατοκλοπή.  
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(β) Στην περίπτωση που ο τρόπος διενέργειας της ρευµατοκλοπής ενέχει κινδύνους 

είτε για τον διαπράττοντα αυτήν, είτε και για παρακείµενους καταναλωτές. 

8. Σε κάθε άλλη περίπτωση, µετά τη διαπίστωση ρευµατοκλοπής και τη διαχείριση των 

ευρηµάτων της κατά τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο, αποκαθίσταται η κανονική 

συνδεσµολογία και λειτουργία των επηρεαζόµενων εγκαταστάσεων του ∆ικτύου, 

αντικαθίσταται τυχόν εξοπλισµός που κρίνεται ακατάλληλος για 

επαναχρησιµοποίηση και επανηλεκτροδοτείται η παροχή. 

9. Στις περιπτώσεις πιθανολογούµενης ρευµατοκλοπής, ο µετρητής αντικαθίσταται 

προκειµένου να υποβληθεί σε έλεγχο στα εργαστήρια του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

ώστε σε συνδυασµό και µε εξέταση των καταναλώσεων του Χρήστη να διερευνηθεί 

αν συντρέχει ρευµατοκλοπή. Του προαναφερθέντος ελέγχου προηγείται έγγραφη 

ενηµέρωση εκ µέρους του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου προς τον αντίστοιχο Προµηθευτή 

και τον Χρήστη αναφορικά µε τον τόπο και χρόνο ελέγχου του Μετρητή. Ο Χρήστης 

ή εκπρόσωπός του δικαιούται να παρίσταται κατά τη διενέργεια του παραπάνω 

ελέγχου. Εφόσον µετά τον εργαστηριακό έλεγχο και την εξέταση των καταναλώσεων 

του Χρήστη η ρευµατοκλοπή καθίσταται διαπιστωµένη, ακολουθείται η σχετική 

προβλεπόµενη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Λεπτοµέρειες αναφορικά µε την 

εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 

Ρευµατοκλοπών. 

10. Στις περιπτώσεις διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκτιµά 

τη µη καταγραφείσα ενέργεια βάσει µεθοδολογίας που καθορίζεται στο Εγχειρίδιο 

Ρευµατοκλοπών και λαµβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

(α) Η εκτίµηση να είναι κατά το δυνατόν άµεση και ευχερής προκειµένου ο 

υπολογισµός και η βεβαίωση των απαιτητών ποσών να διεκπεραιώνονται εντός 

ολίγων ηµερών από τη διαπίστωση της ρευµατοκλοπής, ώστε η ρύθµιση να 

λειτουργεί αποτελεσµατικά ως προς την αποτροπή του φαινοµένου. 

(β) Ο προσδιορισµός της χρονικής στιγµής έναρξης της ρευµατοκλοπής και η 

απόδοση της επέµβασης µε σκοπό τη ρευµατοκλοπή (τέλεση της 

ρευµατοκλοπής) σε συγκεκριµένο Χρήστη του ∆ικτύου µε σχετική κατά την 

κρίση του ∆ιαχειριστή βεβαιότητα βάσει στοιχείων που διαθέτει. Για το λόγο 

αυτό, για τον προσδιορισµό της χρονικής στιγµής έναρξης της ρευµατοκλοπής 

εξετάζεται το ιστορικό κατανάλωσης ανά Χρήστη της παροχής, ξεκινώντας 

από τον τρέχοντα Χρήστη και χωρίς περιορισµό στο πλήθος των 

προηγούµενων Χρηστών που εξετάζονται, προκειµένου να προσδιοριστεί αν η 

τέλεση της ρευµατοκλοπής συσχετίζεται µε τον τρέχοντα Χρήστη. 

(γ) Η εκτίµηση να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο για όλες τις περιπτώσεις 

διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής, ανεξαρτήτως του τρόπου διάπραξης αυτής. Για 

την εκτίµηση αξιοποιούνται κατάλληλα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, 

εφόσον είναι διαθέσιµα, ενώ µπορούν επίσης να χρησιµοποιούνται και στοιχεία 

κατανάλωσης που καταγράφεται µετά την άρση της ρευµατοκλοπής. 

11. Οι Χρήστες στους οποίους καταλογίζονται ποσότητες µη καταγραφείσας ενέργειας 

λόγω διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής είναι υπόχρεοι για την καταβολή τιµήµατος που 

αναλογεί στην ενέργεια αυτή. Το θεωρούµενο χρονικό διάστηµα ρευµατοκλοπής για 

τον προσδιορισµό της µη καταγραφείσας ενέργειας που λαµβάνεται υπόψη στον 

υπολογισµό του τιµήµατος, περιορίζεται κατ’ αρχάς από το χρόνο χρήσης της 

παροχής από τον Χρήστη και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη που 

προηγούνται του χρόνου διαπίστωσης της ρευµατοκλοπής. Το ύψος του τιµήµατος 
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υπολογίζεται βάσει διοικητικά οριζόµενης µοναδιαίας τιµής και ποσοστού 

προσαύξησης, τα οποία καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ. Για τον προσδιορισµό 

της διοικητικά οριζόµενης τιµής η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη το συνολικό 

(ανταγωνιστικές και ρυθµιζόµενες χρεώσεις) µέσο κόστος ενέργειας στην αγορά για 

έναν τυπικό οικιακό καταναλωτή χαµηλής τάσης του ∆ικτύου. Για τον προσδιορισµό 

του ποσοστού προσαύξησης, η ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη τις διαστάσεις του φαινοµένου 

της ρευµατοκλοπής και την ανάγκη λήψης αυστηρών µέτρων για τον περιορισµό του. 

Το ποσοστό προσαύξησης δύναται να διαφοροποιείται µεταξύ κατηγοριών 

καταναλωτών λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικά και οικονοµικά κριτήρια, καθώς 

επίσης και να αυστηροποιείται σε περίπτωση υποτροπής ή/και συστηµατικής 

ρευµατοκλοπής. Οι ανωτέρω Χρήστες είναι επίσης υπόχρεοι για την αποζηµίωση του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για το κόστος που υφίσταται σε σχέση µε τον εντοπισµό και 

τη διαπίστωση της ρευµατοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης. Το ύψος της 

µοναδιαίας χρέωσης για την αποζηµίωση του ∆ιαχειριστή καθορίζεται 

προϋπολογιστικά µε απόφαση ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου, και δύναται να διαφοροποιείται µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 

καταναλωτών και αναλόγως της ανάγκης αντικατάστασης του µετρητικού 

εξοπλισµού. 

12. Αµέσως µετά την εκτίµηση της µη καταγραφείσας ενέργειας και των αναλογούντων 

χρεώσεων λόγω διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

ενηµερώνει εγγράφως τον Χρήστη, τον συµβαλλόµενο για τη σύνδεση σε περίπτωση 

που διαφέρει από τον Χρήστη και υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία επικοινωνίας, και 

τον αντίστοιχο Προµηθευτή, εφόσον υπάρχει. Το περιεχόµενο της ενηµέρωσης είναι 

πλήρες και λεπτοµερές και περιλαµβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

(α) Το χρόνο διενέργειας της αυτοψίας και τα στοιχεία της παροχής 

(β) Το έναυσµα διενέργειας της αυτοψίας ή, κατά περίπτωση, το γενικότερο 

πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται 

(γ) Τα ευρήµατα της αυτοψίας και το πώς αυτά στοιχειοθετούν την διάπραξη 

ρευµατοκλοπής 

(δ) Τις ενέργειες που ανελήφθησαν για την αποκατάσταση της ορθής καταγραφής 

της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

(ε) Το διαθέσιµο αποδεικτικό υλικό και το σηµείο φύλαξής του. 

(στ) Την ένδειξη του µετρητή κατά τη χρονική στιγµή της αυτοψίας. 

(ζ) Την εκτίµηση της µη καταγραφείσας ενέργειας, την αντίστοιχη χρονική 

περίοδο αναφοράς αυτής και τον εκτιµώµενο χρόνο έναρξης της 

ρευµατοκλοπής, εφόσον είναι διαφορετικός, καθώς και αν στον Χρήστη 

αποδίδεται η τέλεση της ρευµατοκλοπής.  

(η) Το καταλογιζόµενο ποσό το οποίο οφείλει να συλλέξει ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου για τη µη καταγραφείσα ενέργεια και για την αποζηµίωση του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου έναντι του διαχειριστικού κόστους της 

ρευµατοκλοπής. 

(θ) Τους τρόπους εξόφλησης της καταλογισθείσας οφειλής, περιλαµβανοµένης της 

ρύθµισης σε δόσεις βάσει σχετικού διακανονισµού που έχει διαµορφώσει και 

ανακοινώσει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου, και το σχετικό χρονικό περιθώριο για 

την τακτοποίηση της οφειλής, µε ρητή επισήµανση στη δυνατότητα του 
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∆ιαχειριστή του ∆ικτύου να προβεί, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην 

απενεργοποίηση της παροχής, εφόσον το περιθώριο αυτό παρέλθει άπρακτο. 

(ι) Το δικαίωµα του Χρήστη να υποβάλλει τεκµηριωµένες αντιρρήσεις και 

σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία ενώπιον του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

(ια) Το γεγονός ότι η υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής εντός του τιθέµενου 

χρονικού περιθωρίου δεν αίρεται παρά µόνο σε περίπτωση 

επαναπροσδιορισµού του ύψους της, είτε µε πρωτοβουλία του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου βάσει νεότερων δεδοµένων που πιθανώς να προκύψουν, είτε κατόπιν 

παρέµβασης του Χρήστη, πριν η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσµη. 

(ιβ) Το δελτίο αναφοράς ρευµατοκλοπής, οι φωτογραφίες των ευρηµάτων που την 

καταδεικνύουν και το φύλλο υπολογισµού της µη καταγραφείσας ενέργειας και 

των καταλογιζόµενων ποσών. 

13. Ο Χρήστης υποχρεούται να τακτοποιήσει την ανωτέρω οφειλή, εξοφλώντας 

ολοσχερώς το ποσό ή ρυθµίζοντάς το σε δόσεις, εντός διαστήµατος είκοσι (20) 

εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της ανωτέρω ενηµέρωσης. 

14. Ο Χρήστης έχει το δικαίωµα διατύπωσης τεκµηριωµένων αντιρρήσεων ενώπιον του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου υποβάλλοντας σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία και 

ζητώντας αναθεώρηση των υπολογισµών ή επανεξέταση της υπόθεσης συνολικά, έως 

και τρεις (3) µήνες µετά την αρχική ενηµέρωση από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αξιολογεί τα πρόσθετα στοιχεία και αποφαίνεται εντός 

εύλογου χρόνου, ενηµερώνοντας σχετικά τον Χρήστη. Σε περίπτωση 

επαναπροσδιορισµού του ποσού πριν τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του αρχικά 

προσδιορισθέντος, το νέο οφειλόµενο ποσό καταβάλλεται εντός της αρχικώς 

ταχθείσας προθεσµίας ή εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από τη νέα ενηµέρωση, 

το αργότερο. Σε περίπτωση επαναπροσδιορισµού µετά τη λήξη της προθεσµίας και 

εφόσον η αρχική οφειλή έχει τακτοποιηθεί, ο ∆ιαχειριστής προβαίνει σε εκκαθάριση 

της διαφοράς στο ακέραιο. Σε περίπτωση που γίνεται εκ των υστέρων δεκτό ότι δεν 

υπήρξε ρευµατοκλοπή, επιστρέφεται στο ακέραιο το καταλογιζόµενο ποσό 

ρευµατοκλοπής καθώς επίσης και το ποσό που αφορά στην κάλυψη του σχετικού 

διαχειριστικού κόστους. 

15. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου έχει άµεση αξίωση της ως άνω οφειλής, δικαιούται να 

λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο για την τακτοποίηση και την είσπραξή της. 

Ειδικότερα, µέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται 

να επιβάλει περιορισµούς ως προς τη δυνατότητα του Χρήστη να αποκτά πρόσβαση 

στο ∆ίκτυο µέσω άλλης παροχής, αλλά και ως προς τη διαδοχή Χρηστών στην εν 

λόγω παροχή, υπό τον ίδιο ή διαφορετικό Προµηθευτή. Επιπροσθέτως, µέχρι την 

εξόφληση του συνολικού ποσού, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να επιβάλει 

περιορισµό ως προς τη διαδοχή Χρηστών στην εν λόγω παροχή, υπό τον ίδιο ή 

διαφορετικό Προµηθευτή, ζητώντας από το νέο Χρήστη να αποδείξει ή να δηλώσει 

υπεύθυνα ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση µε τον οφειλέτη Χρήστη. Ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για την ταυτοποίηση της καταβολής των 

οφειλοµένων από συγκεκριµένο Χρήστη-οφειλέτη ποσών για ρευµατοκλοπή. 

16. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης τακτοποίησης της οφειλής κατά τα ανωτέρω, καθώς 

και σε περίπτωση αθέτησης διακανονισµού, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει 

αµελλητί και άνευ ετέρου σε απενεργοποίηση της παροχής του Χρήστη, 

ενηµερώνοντας σχετικά τον Προµηθευτή του. Η σύνδεση επανενεργοποιείται µόνο 

εφόσον τακτοποιηθεί η οφειλή, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής εκπροσώπησης της 
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παροχής υπό τον ίδιο Χρήστη. Σε περίπτωση αθέτησης διακανονισµού µετά από 

διαδοχή Χρήστη στην παροχή όπου είχε διαπιστωθεί η ρευµατοκλοπή, δεν 

απενεργοποιείται η εν λόγω παροχή αλλά οποιαδήποτε άλλη παροχή µέσω της οποίας 

ο Χρήστης στον οποίο καταλογίσθηκε οφειλή λόγω ρευµατοκλοπής έχει αποκτήσει 

πρόσβαση στο ∆ίκτυο. 

17. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την καταβολή οφειλών λόγω διαπιστωµένων 

ρευµατοκλοπών, εξαιρούµενων των ποσών που αφορούν στην κάλυψη του 

διαχειριστικού κόστους που υφίσταται ο ∆ιαχειριστής ∆ικτύου σε σχέση µε τις 

ρευµατοκλοπές, αξιοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς: 

(α) Την αντιστάθµιση της οικονοµικής ζηµίας που υφίστανται οι Καταναλωτές λόγω 

ρευµατοκλοπών στο ∆ίκτυο, µέσω πίστωσης των εξής λογαριασµών: 

αα) του Ειδικού Λογαριασµού που τηρεί ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας κατά το άρθρο 143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει, 

ββ) του Ειδικού Λογαριασµού που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για τις 

υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει. 

γγ) του λογαριασµού που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το κόστος 

χρήσης του Συστήµατος και 

δδ) του λογαριασµού που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου για το κόστος 

χρήσης του ∆ικτύου. 

(β) Τη δηµιουργία αποθεµατικού για τη χρηµατοδότηση, κατ’ αρχάς, δράσεων και 

ενεργειών, καθώς και την παροχή κινήτρων προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

ή/και τους Προµηθευτές, µε στόχο τον εντοπισµό ρευµατοκλοπών και 

γενικότερα τον περιορισµό και την αποτροπή του φαινοµένου. 

18. Η αρχική κατανοµή των ποσών µεταξύ των σκοπών και των λογαριασµών της 

προηγούµενης παραγράφου γίνεται βάσει κλείδων επιµερισµού που καθορίζονται µε 

απόφαση της ΡΑΕ. Για τον καθορισµό των κλειδών επιµερισµού, η ΡΑΕ λαµβάνει 

υπόψη τη συµµετοχή των σχετικών ρυθµιζόµενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, ΧΧΣ 

και ΧΧ∆) στο συνολικό κόστος ενέργειας, την ανάγκη εντατικοποίησης των δράσεων 

για περιορισµό της ρευµατοκλοπής στο ∆ίκτυο και την ύπαρξη συγκεκριµένων 

σχεδίων ή/και προτάσεων προς το σκοπό αυτό, από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή 

τους Προµηθευτές. Με απόφαση της ΡΑΕ µπορεί επίσης να ρυθµίζεται η διάθεση 

των ποσών που συγκεντρώνονται στο αποθεµατικό της προηγούµενης παραγράφου 

για την αντιστάθµιση της οικονοµικής ζηµίας που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω 

ρευµατοκλοπών στο ∆ίκτυο, µέσω πίστωσης των λογαριασµών της περίπτωσης (α) 

της προηγούµενης παραγράφου, εφόσον δεν υφίσταται άµεση ανάγκη ή 

συγκεκριµένες προτάσεις αξιοποίησής τους µε σκοπό τον αποτελεσµατικότερο 

εντοπισµό και τον περιορισµό των ρευµατοκλοπών στο ∆ίκτυο. 

19. Η πίστωση των λογαριασµών της περίπτωσης (α) της παραγράφου 17 του παρόντος 

άρθρου γίνεται κατά τρόπο ώστε να αποµειώνονται οι χρεώσεις που προκύπτουν για 

κατηγορίες Καταναλωτών οι οποίοι υφίστανται οικονοµική ζηµία λόγω 

ρευµατοκλοπών στο ∆ίκτυο. Η απόδοση των ποσών στον Λειτουργό της Αγοράς και 

τον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος γίνεται µε έκδοση τιµολογίων, µετά από σχετική 

ενηµέρωσή τους από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

20. Στην περίπτωση διαπίστωσης ρευµατοκλοπής µετά από έλεγχο που διενεργείται 

λόγω διαδοχής Χρήστη, δεν καταλογίζονται στον τρέχοντα Χρήστη ποσότητες µη 

καταγραφείσας ενέργειας λόγω διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής εφόσον ο Χρήστης 
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δεν χρησιµοποιεί την εγκατάσταση για περισσότερο από δύο (2) µήνες πριν την 

υποβολή αιτήµατος διαδοχής. Το βάρος της απόδειξης σχετικά µε τα ανωτέρω φέρει 

ο Χρήστης. 

21. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί διακριτό λογαριασµό για τις περιπτώσεις 

ρευµατοκλοπής στον οποίο αποτυπώνονται διακριτά τα έσοδα και τα έξοδα για τις 

περιπτώσεις ρευµατοκλοπών βάσει του παρόντος άρθρου. 

22. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου συντάσσει ετησίως και υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση 

σχετικά µε τη δραστηριότητά του για τον εντοπισµό ρευµατοκλοπών και τα 

αποτελέσµατα εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η έκθεση 

περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες σχετκά µε τα ακόλουθα: 

(α) Πλήθος στοχευµένων ελέγχων και αυτοψιών που διενεργήθηκαν. 

(β) Πλήθος διαπιστωµένων ρευµατοκλοπών. 

(γ) Απαιτήσεις και εισπραξιµότητα καταλογιζόµενων ποσών. 

(δ) ∆ιάθεση εισπραχθέντων ποσών. 

(ε) Αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης µηχανισµού αντιµετώπισης 

ρευµατοκλοπών.  

23. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή των 

διατάξεων του παρόντος άρθρου καθορίζονται µε το Εγχειρίδιο Ρευµατοκλοπών. 
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ΤΜΗΜΑ VII 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ,  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ  

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Άρθρο 96  

Πεδίο εφαρµογής 

1. Τα αναφερόµενα στο παρόν Τµήµα του Κώδικα ∆ικτύου εφαρµόζονται στο 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο. Για το ∆ίκτυο των Μ∆Ν εφαρµόζονται οι προβλέψεις του 

Κώδικα Μ∆Ν, Εγχειριδίων και οδηγιών που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του 

τελευταίου.  

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, οµού µε 

τους Προµηθευτές (κατόχους άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας), δρουν ως 

Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου και συνακόλουθα Εκπρόσωποι Φορτίου στο 

πλαίσιο του Συστήµατος Συναλλαγών Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού 

(ΗΕΠ) κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος και του Κώδικα 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειµένου για τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τους. Ακολούθως, οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες έχουν τα 

δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους Πελάτες, δυνάµει των 

διατάξεων του παρόντος Κώδικα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ5 

Άρθρο 97  

∆εσπόζων και εναλλακτικοί προµηθευτές 

 

1. Ο κάτοχος άδειας προµήθειας που προµηθεύει άνω του εβδοµήντα τοις εκατό (70%) 

της ενέργειας που απορροφάται ετησίως από Πελάτες ΧΤ καλείται εφεξής και 

αποκλειστικά για την εφαρµογή των διατάξεων του Τµήµατος αυτού «∆εσπόζων 

Προµηθευτής». Οι λοιποί κάτοχοι άδειας προµήθειας που προµηθεύουν Πελάτες ΧΤ 

καλούνται «Εναλλακτικοί Προµηθευτές» αποκλειστικά για την εφαρµογή των 

διατάξεων του Τµήµατος αυτού. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος 

                                                 
5 Με τον όρο Εκπροσώπηση Μετρητή νοείται η εκπροσώπηση συγκεκριµένου µετρητικού σηµείου και όχι 

της συσκευής µέτρησης (Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας). 
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Τµήµατος, οι Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες που συνδέονται στο ∆ίκτυο 

αντιµετωπίζονται όπως οι Εναλλακτικοί Προµηθευτές. 

2. Για τις Μετρήσεις που αφορούν ηµέρες µετά την Ηµέρα Έναρξης Ενιαίων 

Υπολογισµών όλοι οι Προµηθευτές αντιµετωπίζονται ως Εναλλακτικοί 

Προµηθευτές, στις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν. Η Ηµέρα Έναρξης 

Ενιαίων Υπολογισµών ορίζεται η 1η ηµέρα του µεθεπόµενου µήνα από τον µήνα 

θέσης σε ισχύ του παρόντος Κώδικα. 

3. Μετά την Ηµέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισµών, όλοι οι Προµηθευτές 

αντιµετωπίζονται στις διαδικασίες που καθορίζονται στο Τµήµα αυτό ως 

Εναλλακτικοί Προµηθευτές. 

Άρθρο 98   

Εκπροσώπηση Μετρητών – Γενικές διατάξεις 

1. Οι Μετρητές Φορτίου εκπροσωπούνται από Προµηθευτές και από 

Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 99. Οι Ωριαίοι 

Μετρητές Φορτίου ΜΤ δύνανται να εκπροσωπούνται από περισσότερους του ενός 

Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου ταυτοχρόνως. Στην περίπτωση αυτή, κάθε 

Εκπρόσωπος Μετρητή Φορτίου προµηθεύει είτε ορισµένο σταθερό ποσοστό της 

ενέργειας που καταναλώνει ο Καταναλωτής, στον οποίο αντιστοιχεί ο Ωριαίος 

Μετρητής ΜΤ είτε ορισµένη σταθερή ποσότητα ενέργειας ανά ώρα. ∆ε συντρέχει 

περίπτωση ταυτόχρονης, κατά τα ανωτέρω, εκπροσώπησης των Μετρητών Φορτίου 

ΧΤ. 

2. Κάθε Μετρητής Παραγωγής εκπροσωπείται από τον αντίστοιχο Παραγωγό. Για την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων Παραγωγών εφαρµόζονται τα 

αναφερόµενα για τους Καταναλωτές. 

3. Οι Μετρητές Φορτίου των Καταναλωτών για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί ποτέ 

∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου κατά το άρθρο 99, εκπροσωπούνται από 

τον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει και ενηµερώνει ειδικό πίνακα (εφεξής 

«Πίνακας Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Εκπροσώπων Μετρητών 

Φορτίου»), στον οποίο καταχωρούνται για κάθε Μετρητή Φορτίου ο αριθµός 

Παροχής, ο αριθµός Μετρητή, η επωνυµία του Πελάτη, η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 

της πλέον πρόσφατης ∆ήλωσης Εκπροσώπησης, οι εκπρόσωποι του Πελάτη και ο 

τρόπος εκπροσώπησης του Μετρητή από κάθε Εκπρόσωπο Μετρητή Φορτίου. Οι 

Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου έχουν δικαίωµα πρόσβασης στα στοιχεία του 

Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών Φορτίου και Εκπροσώπων Μετρητών Φορτίου για 

τους Μετρητές που εκπροσωπούν µερικώς ή ολικώς. 

5. Σε περίπτωση καταγγελίας Σύµβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Προµηθευτή και διαγραφής του Προµηθευτή αυτού από το Μητρώο Συµµετεχόντων, 

ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για τη µετάπτωση των Καταναλωτών που 

εκπροσωπούνται από αυτόν στον Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου. Περαιτέρω,  

ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για τη µεταφορά των Καταναλωτών που 

εµπίπτουν στο καθεστώς προµήθειας Καθολικής Υπηρεσίας στον Προµηθευτή 

Καθολικής Υπηρεσίας µετά την παρέλευση του χρονικού ορίου παραµονής στον 

Προµηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου όπως ορίζεται στο κείµενο νοµοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. Σχετικές λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο 

Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ∆ικτύου. 



Τµήµα VII: Εκπροσώπηση Mετρητών, εκτίµηση ποσοστών εκπροσώπησης και περιοδική εκκαθάριση 

Προµηθευτών ∆ικτύου 

95 

 

6. Όσον αφορά τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες, σε περίπτωση καταγγελίας της 

Σύµβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και της Σύµβασης Συναλλαγών ∆ιαχειριστή 

Συστήµατος και τη συνακόλουθη διαγραφή του Αυτοπροµηθευόµενου Πελάτη από 

το Μητρώο Συµµετεχόντων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει στη διακοπή της 

τροφοδότησης των εκπροσωπούµενων από τον Αυτοπροµηθευόµενο Πελάτη 

Μετρητών. 

Άρθρο 99   

∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου και ∆ήλωση Παύσης 

Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου 

1. Για την εκπροσώπηση Μετρητή Φορτίου υποβάλλεται στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου. Η ∆ήλωση υποβάλλεται από 

οποιονδήποτε εκ των Προµηθευτών που δηλώνονται ως εκπρόσωποι του Μετρητή, 

κατόπιν εξουσιοδότησής του από τον Πελάτη, ή/ και από τον Αυτοπροµηθευόµενο 

Πελάτη. Οι Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν ∆ήλωση 

Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου στις περιπτώσεις αλλαγής εκπροσώπησης ή 

µεταβολής στοιχείων της ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου όπως 

εξειδικεύεται στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης. 

2. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προϋποθέσεις, το περιεχόµενο, τις προθεσµίες και τον 

τρόπο υποβολής των ∆ηλώσεων Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου καθώς και την 

υλοποίησή τους καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

3. Η ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου που περιέχει σφάλµατα ή δεν αφορά 

στην εκπροσώπηση Μετρητή σε ποσοστό ίσο µε 100% για Μη Ωριαίους Μετρητές ή 

αφορά σε µη επιτρεπτή µεταβολή εκπροσώπησης κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα 

Προµήθειας, απορρίπτεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο οποίος στην 

περίπτωση αυτή ενηµερώνει τον Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου που την υπέβαλε. 

4. Παύση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου από έναν Εκπρόσωπο Μετρητών Φορτίου 

επέρχεται είτε µε την υποβολή νέας ∆ήλωσης Εκπροσώπησης από έτερο Εκπρόσωπο 

Μετρητών Φορτίου, οπότε ο προηγούµενος απεµπλέκεται πλήρως από την 

εκπροσώπηση του Μετρητή από τον χρόνο υλοποίησης της ∆ήλωσης Εκπροσώπησης 

και εφεξής, είτε µε την υποβολή ∆ήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου 

επ΄ονόµατι άλλου Πελάτη για τον ίδιο Μετρητή Φορτίου. 

5. Παύση εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου από ορισµένο Εκπρόσωπο Μετρητών 

Φορτίου µπορεί επιπλέον να επέλθει µε την υποβολή ∆ήλωσης Παύσης 

Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου, αποκλειστικά στις εξής περιπτώσεις: 

(α) Όταν το επιθυµεί µονοµερώς ο Πελάτης αποκλειστικά λόγω οικειοθελούς 

διακοπής τροφοδοσίας. 

(β) Όταν το επιθυµεί µονοµερώς ο Προµηθευτής, αποκλειστικά για λόγους 

παραβίασης από τον Πελάτη όρων της µεταξύ τους σύµβασης, και ιδίως των 

όρων που αναφέρονται στις οικονοµικές υποχρεώσεις, κατά τα οριζόµενα στον 

Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.  

6. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προϋποθέσεις, το περιεχόµενο, τις προθεσµίες και τον 

τρόπο υποβολής των ∆ηλώσεων Παύσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου καθώς 
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και την υλοποίησή τους καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

7. Στην περίπτωση που Μετρητής Φορτίου δεν εκπροσωπείται από Εκπρόσωπο 

Μετρητών Φορτίου, ή το συνολικό ποσοστό εκπροσώπησής του, προκειµένου για 

Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ΜΤ, δεν είναι ίσο µε 100%, τότε: 

(α)  Εάν ο Πελάτης εµπίπτει σε καθεστώς προµήθειας καθολικής υπηρεσίας, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για τη µεταφορά του στον Προµηθευτή 

Καθολικής Υπηρεσίας. 

(β)  Εάν ο Πελάτης δεν εµπίπτει σε καθεστώς προµήθειας καθολικής υπηρεσίας, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου µεριµνά για τη διακοπή της τροφοδότησής του. 

Οι αντίστοιχες διαδικασίες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών 

και Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

8. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί αρχείο παρακολούθησης της διαδικασίας 

εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου από Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου. Ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί στη ΡΑΕ κατ’ελάχιστο τριµηνιαία, και 

δηµοσιοποιεί ετησίως, σχετικά στατιστικά στοιχεία. 

Άρθρο 100  

Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου και Εντολή 

Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου 

1. Οι Προµηθευτές δύνανται να υποβάλλουν Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή 

Φορτίου στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, για διακοπή της τροφοδότησης Πελατών 

αποκλειστικά για λόγους παραβίασης όρων των µεταξύ τους συµβάσεων ή 

συµφωνιών, οι οποίοι αφορούν στην εκπλήρωση οικονοµικών υποχρεώσεων των 

Πελατών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα Προµήθειας. Με την επιφύλαξη 

σχετικών διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας, η υποβολή και η υλοποίηση Εντολής 

Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου δεν επιφέρει καµία αλλαγή στην εκπροσώπηση 

Πελάτη. 

2. Αν ο Προµηθευτής θεωρεί ότι αίρονται οι λόγοι για τους οποίους υπέβαλε Εντολή 

Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, είτε υποβάλει Εντολή Επανενεργοποίησης 

Μετρητή Φορτίου, είτε ανακαλεί την Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

3. Εντολή Απενεργοποίησης ή Επανενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου που δεν αφορά 

στην εκπροσώπηση Μετρητή σε ποσοστό ίσο µε 100% απορρίπτεται από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο οποίος στην περίπτωση αυτή ενηµερώνει τον 

Προµηθευτή που την υπέβαλε. 

4. Με την επιφύλαξη σχετικών διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας, ως υλοποίηση 

Εντολής Απενεργοποίησης (Επανενεργοποίησης) Μετρητή Φορτίου νοείται η 

απενεργοποίηση (επανενεργοποίηση) της τροφοδότησης του Πελάτη µε επέµβαση 

επί του στοιχείου ζεύξης του Μετρητή Φορτίου. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή 

η επέµβαση στο µετρητή φορτίου ή δεν είναι αποτελεσµατική η διακοπή της 

ηλεκτροδότησης, η απενεργοποίηση πραγµατοποιείται από έτερο στοιχείο του 

∆ικτύου ανάντη του µετρητή εφόσον είναι αυτό εφικτό. Οι λόγοι για τους οποίους 

δεν κατέστη δυνατή η απενεργοποίηση ή η επανενεργοποίηση της τροφοδότησης του 

Πελάτη γνωστοποιούνται στον Προµηθευτή. 
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5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τηρεί αρχείο παρακολούθησης της διαδικασίας 

υποβολής Εντολών Απενεργοποίησης – Επανενεργοποίησης Μετρητών Φορτίου από 

Προµηθευτές. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί στη ΡΑΕ κατ’ελάχιστο 

τριµηνιαία, και δηµοσιοποιεί ετησίως, σχετικά στατιστικά στοιχεία. 

6. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προϋποθέσεις, το περιεχόµενο, τις προθεσµίες και τον 

τρόπο υποβολής των Εντολών Απενεργοποίησης ή Επανενεργοποίησης Μετρητή 

Φορτίου καθώς και την υλοποίησή τους καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης 

Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 101   

Υπολογισµοί εκπροσώπησης του φορτίου ∆ικτύου – Γενικές διατάξεις 

Τα καθοριζόµενα κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ποσοστά εκπροσώπησης 

του φορτίου του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου από Εκπροσώπους Φορτίου, αφορούν στην 

καταλογιζόµενη στους Προµηθευτές ενέργεια προς προµήθεια σε Πελάτες που διαθέτουν 

Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, καθώς 

και στην καταλογιζόµενη ενέργεια στους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες µε Μη Ωριαίο 

Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου. Τα ως άνω ποσοστά 

εκπροσώπησης είναι ενιαία για το σύνολο του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου, αντιστοιχούν 

στα ποσοστά εκπροσώπησης του συνόλου των Καταχωρηµένων Μετρητών Ορίων 

∆ικτύου από τους Εκπροσώπους Φορτίου κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης 

Συστήµατος και χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων αυτού. 

Χάριν συντοµίας, τα ποσοστά αυτά αναφέρονται εφεξής ως ποσοστά εκπροσώπησης του 

φορτίου ∆ικτύου. 

Άρθρο 102   

Εκ των προτέρων εκτίµηση των ποσοστών εκπροσώπησης του φορτίου 

∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καθορίζει τα εκ των προτέρων εκτιµώµενα ποσοστά 

εκπροσώπησης του φορτίου ∆ικτύου από Εκπροσώπους Φορτίου. Τα ποσοστά αυτά 

ισχύουν για τον αµέσως επόµενο µήνα, λαµβάνουν ενιαία τιµή ανά Εκπρόσωπο 

Φορτίου για όλες τις ώρες του µήνα αυτού, αναφέρονται στην ενέργεια που εγχέεται 

στο ∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο από το Σύστηµα, καθώς και από µονάδες παραγωγής 

που συνδέονται απευθείας σε αυτό, για την κάλυψη της κατανάλωσης από Πελάτες 

που διαθέτουν Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή 

Φορτίου, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο, και 

καθορίζονται κατά τα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκτιµά τα εκ των προτέρων ποσοστά εκπροσώπησης του 

φορτίου ∆ικτύου από Εκπροσώπους Φορτίου για τον αµέσως επόµενο µήνα και τα 

κοινοποιεί σε αυτούς έως τη δέκατη (10η) ηµέρα πριν την έναρξη του µήνα αυτού. 

Σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου κοινοποιείται το ποσοστό εκπροσώπησης του φορτίου 
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∆ικτύου που τον αφορά, οι εκτιµώµενες καταναλώσεις των εκπροσωπούµενων 

Μετρητών, καθώς και οι τιµές των λοιπών µεγεθών που υπεισέρχονται στον 

υπολογισµό των ποσοστών.  

3. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου δύνανται να υποβάλλουν αιτιολογηµένη ένσταση επί των 

ως άνω κοινοποιούµενων σε αυτούς στοιχείων εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την 

παραλαβή τους. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τις 

εξετάζει και εφόσον απαιτείται προβαίνει εκ νέου στους σχετικούς υπολογισµούς, 

και κοινοποιεί τα τελικά στοιχεία στους Εκπροσώπους Φορτίου εντός τεσσάρων (4) 

ηµερών από την παραλαβή της ένστασης, παρέχοντας σε κάθε περίπτωση 

τεκµηρίωση των ενεργειών του. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος για τον 

αµέσως επόµενο µήνα τα εκ των προτέρων εκτιµώµενα ποσοστά εκπροσώπησης του 

φορτίου ∆ικτύου, καθώς και την εκτιµώµενη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από τους Πελάτες τους οποίους τα ποσοστά αυτά αφορούν, έως την 

δεύτερη (2η) ηµέρα πριν την έναρξη του µήνα αυτού. 

Άρθρο 103   

Εκ των υστέρων υπολογισµός της καταλογιζόµενης σε Εκπροσώπους 

Φορτίου ενέργειας 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα προς τον 

∆ιαχειριστή του Συστήµατος την ανά ώρα καταλογιζόµενη σε κάθε Εκπρόσωπο 

Φορτίου ποσότητα ενέργειας για το σύνολο των Πελατών που αυτός εκπροσωπεί και 

διαθέτουν Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, λαµβανοµένων υπόψη των 

αντίστοιχων απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται και 

στους Εκπροσώπους Φορτίου κατά το µέρος που τους αφορούν. Η κοινοποίηση των 

ως άνω στοιχείων ολοκληρώνεται για κάθε µήνα εντός των πρώτων τεσσάρων 

εργάσιµων ηµερών του επόµενου µήνα. 

2. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου δύνανται να υποβάλλουν αιτιολογηµένη ένσταση επί των 

στοιχείων της παραγράφου (1) εντός δύο (2) ηµερών από την κοινοποίησή τους σε 

αυτούς. Στις περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου τις 

εξετάζει και αν απαιτείται προβαίνει εκ νέου στους σχετικούς υπολογισµούς, και 

κοινοποιεί εντός δύο (2) ηµερών από την παραλαβή της ένστασης τα τελικά στοιχεία 

στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος και στους Εκπροσώπους Φορτίου που 

επηρεάζονται, παρέχοντας προς αυτούς τεκµηρίωση των ενεργειών του. 

3. Η εκ των υστέρων καταλογιζόµενη σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ποσότητα ενέργειας 

βάσει καταµετρήσεων που αντιστοιχεί σε Πελάτες µε Μη Τηλεµετρούµενο Ωριαίο 

Μετρητή Φορτίου ή Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου, υπολογίζεται, λαµβανοµένων 

υπόψη και των απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο, στο πλαίσιο της διαδικασίας 

Περιοδικής Εκκαθάρισης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 105 και µε την 

µέθοδο που αναλυτικά περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και 

Περιοδικής Εκκαθάρισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Άρθρο 104   

Γενικές διατάξεις 

1. Η Περιοδική Εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορτίου (ή απλώς Περιοδική 

Εκκαθάριση) συνίσταται στον υπολογισµό των διαφορών µεταξύ των αρχικών 

χρεώσεων βάσει της εκ των προτέρων εκτιµώµενης ενέργειας και των τελικών 

χρεώσεων βάσει της εκ των υστέρων υπολογιζόµενης ενέργειας σε κάθε Εκπρόσωπο 

Φορτίου για τους Πελάτες µε Μη Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη 

Ωριαίο Μετρητή Φορτίου που εκπροσωπούν και στον καταλογισµό και την 

διευθέτηση των αντιστοίχων χρεώσεων ή πιστώσεων. 

2. Η Περιοδική Εκκαθάριση διενεργείται εξαµηνιαίως, αφορά δε τους µήνες οι οποίοι 

δεν περιελήφθησαν στην εκκαθαρισθείσα περίοδο κατά την προηγούµενη Περιοδική 

Εκκαθάριση, και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των 

Μετρήσεων όλων των Μη Τηλεµετρούµενων Ωριαίων Μετρητών Φορτίου και των 

Μη Ωριαίων Μετρητών Φορτίου για όλες τις ηµέρες εκάστου µήνα. 

Άρθρο 105   

∆ιαδικασία Περιοδικής Εκκαθάρισης 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει την καταλογιζόµενη, ανά µήνα της 

εκκαθαριζόµενης περιόδου, ενέργεια που αντιστοιχεί σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου 

για τους Πελάτες µε Μη Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου ή Μη Ωριαίο 

Μετρητή Φορτίου που αυτός εκπροσωπούσε κατά το µήνα αυτό ή τµήµα του, 

διακριτά ανά Πελάτη, κατά το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης βάσει των Μετρήσεων για ένα έκαστο Πελάτη. 

2. Για κάθε µήνα της εκκαθαριζόµενης περιόδου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

υπολογίζει την συνολική ανά ώρα καταλογιζόµενη ενέργεια σε κάθε Εκπρόσωπο 

Φορτίου για όλους τους Πελάτες µε Μη Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου 

ή Μη Ωριαίο Μετρητή Φορτίου που αυτός εκπροσωπούσε, λαµβανοµένων υπόψη 

των απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο, κατά τα οριζόµενα στο Εγχειρίδιο 

Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

3. Για κάθε ώρα και στο σύνολο κάθε µήνα υπολογίζονται εκ νέου για τις ως άνω 

καταλογιζόµενες ποσότητες ενέργειας οι αναλογούσες χρεώσεις, βάσει της Οριακής 

Τιµής Αποκλίσεων οι οποίες και κοινοποιούνται αντιστοίχως στους Εκπροσώπους 

Φορτίου. Το άθροισµα των ανά ώρα διαφορών µεταξύ της υπολογισθείσας νέας 

χρέωσης και της αρχικώς καταλογισθείσας για όλες τις ώρες του µήνα αποδίδει το 

χρεωστικό ή πιστωτικό εκκαθαριζόµενο υπόλοιπο για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου 

κατά το µήνα αυτό. Θετική τιµή του αθροίσµατος για τον Εκπρόσωπο Φορτίου 

αντιστοιχεί σε πληρωµή για το µήνα αυτόν, ενώ αρνητική τιµή του αθροίσµατος 

αντιστοιχεί σε είσπραξη του Εκπροσώπου Φορτίου για το µήνα αυτό. Τα 

χρεωπιστούµενα ανά µήνα ποσά δύνανται να συµψηφίζονται στο σύνολο της 

εκκαθαριζόµενης περιόδου. 

4. Η περιοδική εκκαθάριση των Εκπροσώπων Φορτίου περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 
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(α) Μέχρι την πέµπτη (5η) εργάσιµη ηµέρα µετά τη λήξη έκαστου ηµερολογιακού 

εξαµήνου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει Καταστάσεις Αρχικής 

Εκκαθάρισης, στις οποίες καταγράφονται ανά µήνα τα εκκαθαριζόµενα ποσά και 

τις κοινοποιεί στους Εκπροσώπους Φορτίου κατά το τµήµα που αφορά κάθε έναν 

από αυτούς. 

(β) Εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση των Καταστάσεων 

Αρχικής Εκκαθάρισης, οι Εκπρόσωποι Φορτίου δικαιούνται να υποβάλλουν 

τεκµηριωµένες αντιρρήσεις προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

(γ) Εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση των Καταστάσεων 

Αρχικής Εκκαθάρισης, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αποφαίνεται επί τυχόν 

αντιρρήσεων, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωµών και εισπράξεων για κάθε 

Εκπρόσωπο Φορτίου και καταγράφει τα ποσά αυτά χωριστά για κάθε 

Εκπρόσωπο Φορτίου σε Καταστάσεις Τελικής Εκκαθάρισης.  

(δ) Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κοινοποιεί τις Καταστάσεις Τελικής Εκκαθάρισης 

στους Εκπροσώπους Φορτίου κατά το τµήµα που αφορά κάθε έναν από αυτούς 

και στον ∆ιαχειριστή του Συστήµατος τις αντίστοιχες Καταστάσεις Τελικής 

Εκκαθάρισης, για τη διενέργεια από αυτόν των πληρωµών και των εισπράξεων.  

5. Οι Καταστάσεις Αρχικής Εκκαθάρισης και οι Καταστάσεις Τελικής Εκκαθάρισης 

περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: 

(α) Το συνολικό ποσό που οφείλεται από κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου (πληρωµή) για 

κάθε µήνα χωριστά. 

(β) Το συνολικό ποσό που οφείλεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου (είσπραξη) για 

κάθε µήνα χωριστά. 

(γ) Στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των ποσών της 

εκκαθάρισης. 

6. Οι µηνιαίες πληρωµές και εισπράξεις που αναφέρονται στις Καταστάσεις 

Εκκαθάρισης και αφορούν τον ίδιο Εκπρόσωπο Φορτίου συµψηφίζονται. 

7. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται να εφαρµόζει εκ νέου τη διαδικασία που 

περιγράφεται στο παρόν άρθρο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες µετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας Περιοδικής Εκκαθάρισης που αφορά κάποια χρονική 

περίοδο, επανακαθορίζει ή διορθώνει ∆εδοµένα Μετρήσεων κατά το άρθρο 93 του 

παρόντος. Η χρονική περίοδος στην οποία αφορά η διορθωτική Περιοδική 

Εκκαθάριση ταυτίζεται µε τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά ο επανακαθορισµός 

ή διόρθωση ∆εδοµένων Μέτρησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο. 

Μετά την οριστικοποίηση των ∆εδοµένων Μετρήσεων, ο ∆ιαχειριστής υπολογίζει εκ 

νέου τις χρεώσεις και πιστώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου που αντιστοιχούν στη 

χρονική περίοδο για την οποία προσδιόρισε εκ νέου τα ∆εδοµένα Μετρήσεων, και 

υπολογίζει τις πρόσθετες χρεώσεις και πληρωµές που αντιστοιχούν σε έκαστο 

Εκπρόσωπο Φορτίου. Για τη γνωστοποίηση των πρόσθετων χρεώσεων και 

πιστώσεων ακολουθείται διαδικασία αντίστοιχη της καθοριζόµενης στο παρόν 

κεφάλαιο για τις χρεώσεις και πιστώσεις της εξαµηνιαίας Περιοδικής Εκκαθάρισης. 
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ΤΜΗΜΑ VIII 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 106   

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η ανάπτυξη του ∆ικτύου περιλαµβάνει έργα επέκτασης και ενίσχυσης/αναβάθµισης 

του ∆ικτύου, έργα εκσυγχρονισµού του ∆ικτύου και των υποδοµών του καθώς και 

των υποδοµών και του εξοπλισµού του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, τα οποία 

αποσκοπούν: 

(α) Στην εξυπηρέτηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. 

(β) Στην ικανοποίηση των αναγκών σύνδεσης νέων Χρηστών ή τροποποίησης 

υφιστάµενων συνδέσεων Χρηστών. 

(γ) Στην αναβάθµιση της παρεχόµενης Ποιότητας Υπηρεσιών προς τους Χρήστες. 

(δ) Στη βελτίωση της οικονοµικής αποδοτικότητας και της ασφάλειας λειτουργίας 

του ∆ικτύου. 

2. Ο σχεδιασµός των έργων ανάπτυξης του ∆ικτύου λαµβάνει ιδίως υπόψη: 

(α) Τα τρέχοντα επίπεδα φορτίου και δυναµικού παραγωγής στο ∆ίκτυο και 

προβλέψεις για την εξέλιξή τους. 

(β) Τις ανάγκες σύνδεσης νέων Χρηστών. 

(γ) Το τρέχον επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών και απωλειών ενέργειας και τους 

αντίστοιχους στόχους που τίθενται. 

(δ) Την εξέλιξη της τεχνολογίας και των απαιτήσεων των Χρηστών. 

(ε) Την προστασία του περιβάλλοντος. 

3. Κατά τη σχεδίαση και επιλογή των ειδικότερων χαρακτηριστικών των έργων 

ενίσχυσης και επέκτασης του ∆ικτύου, πέραν των γενικών στόχων των 

προηγούµενων παραγράφων, ο ∆ιαχειριστής σταθµίζει παράγοντες όπως η 

πυκνότητα φορτίου των εξυπηρετούµενων περιοχών, το είδος και οι απαιτήσεις των 

Χρηστών και οι επικρατούσες συνθήκες και ιδιαιτερότητες στην περιοχή ανάπτυξης 

των υποδοµών του ∆ικτύου (µορφολογία εδάφους, κλιµατικές συνθήκες κλπ.). 

4. Τα έργα ανάπτυξης εντάσσονται στον προγραµµατισµό ανάπτυξης του ∆ικτύου κατά 

τρόπον ώστε να προλαµβάνονται κατά το δυνατόν οι σχετικές ανάγκες. 
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Άρθρο 107   

Αρχές ανάπτυξης του ∆ικτύου ΥΤ 

1. Το ∆ίκτυο ΥΤ περιλαµβάνει τις γραµµές ΥΤ των Μ∆Ν καθώς και τις υπόγειες 

καλωδιακές γραµµές ΥΤ στην Αττική που λειτουργούν ακτινικά και τροφοδοτούν 

υποσταθµούς ΥΤ/ΜΤ αστικών και περιαστικών περιοχών του Λεκανοπεδίου. 

2. Οι υποσταθµοί ΥΤ/ΜΤ χωροθετούνται σε κατά το δυνατόν κεντροβαρική θέση ως 

προς το φορτίο που εξυπηρετούν. Η κατασκευαστική τους διαµόρφωση (υπαίθριου, 

ηµίκλειστου, κλειστού τύπου) καθορίζεται συνεκτιµώντας το περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσονται. 

3. Οι υποσταθµοί ΥΤ/ΜΤ που εξυπηρετούν εκτεταµένες αστικές περιοχές 

χωροθετούνται και κατασκευάζονται κατά κανόνα εντός του δοµηµένου αστικού 

ιστού. Στην περίπτωση αυτή κατά κανόνα επιλέγεται κατασκευή κλειστού τύπου. 

4. Ο τύπος των γραµµών ΥΤ (υπόγειες, εναέριες) επιλέγεται σε συνάρτηση µε το 

περιβάλλον εγκατάστασής τους. Νέες γραµµές ΥΤ σε δοµηµένο περιβάλλον 

κατασκευάζονται ως υπόγειες. 

5. Οι υποσταθµοί ΥΤ/ΜΤ του Λεκανοπεδίου Αττικής τροφοδοτούνται κατά κανόνα από 

υπόγειες καλωδιακές γραµµές ΥΤ, οι οποίες οδεύουν εντός του δοµηµένου αστικού 

ιστού και εγκαθίστανται κατά µήκος των οδών, σε κατάλληλο βάθος κάτω από το 

οδόστρωµα. 

6. Το δίκτυο ΥΤ σχεδιάζεται µε στόχο τη διασφάλιση της Συνέχειας Τροφοδότησης των 

Χρηστών σε καταστάσεις απώλειας ενός κύριου στοιχείου, όπως ιδίως 

µετασχηµατιστή ΥΤ/ΜΤ και γραµµής ΥΤ. 

7. Το πλήθος και η ονοµαστική ικανότητα των µετασχηµατιστών των υποσταθµών 

ΥΤ/ΜΤ και των τροφοδοτικών τους γραµµών ΥΤ επιλέγεται λαµβάνοντας υπόψη την 

αναµενόµενη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της ζήτησης και της παραγωγής στην 

περιοχή εξυπηρέτησής τους, καθώς και την αναγκαία εφεδρεία ισχύος ώστε να 

διασφαλίζεται η συνέχεια της τροφοδότησης σε καταστάσεις απώλειας κύριων 

στοιχείων. Για το σκοπό αυτό αξιοποιούνται: 

(α) Το διαθέσιµο περιθώριο ισχύος των µετασχηµατιστών των υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ 

και των τροφοδοτικών τους γραµµών ΥΤ. Ως µέγιστο φορτίο σχεδιασµού για 

τους µετασχηµατιστές ΥΤ/ΜΤ λαµβάνεται κατά κανόνα το 80% της 

ονοµαστικής τους ικανότητας. 

(β) Οι διασυνδέσεις µεταξύ γειτονικών υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ µέσω του υποκείµενου 

δικτύου ΜΤ, οι οποίες επιτρέπουν τη µεταφορά φορτίου µεταξύ των 

υποσταθµών σε καταστάσεις απώλειας κύριων στοιχείων τους. 

8. Εφόσον από τις µελέτες εξέλιξης της ζήτησης διαπιστώνεται προσέγγιση του φορτίου 

σχεδιασµού της προηγούµενης παραγράφου, δροµολογούνται έργα επέκτασης του 

∆ικτύου, µε επαύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος υφιστάµενων υποσταθµών 

ΥΤ/ΜΤ ή µε ανάπτυξη νέων υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ και τροφοδοτικών γραµµών ΥΤ.  

9. Προκειµένου για µη κατανεµόµενους σταθµούς παραγωγής, οι παραπάνω αρχές 

µπορεί να µην εφαρµόζονται σε περιπτώσεις δικτύων που κατασκευάζονται για τη 

σύνδεσή τους και αναπτύσσονται µε χρέωση των Παραγωγών. 

10. Στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο καθορίζονται νέες ή και εξειδικεύονται οι 

αρχές ανάπτυξης του ∆ικτύου ΥΤ.   
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Άρθρο 108  

Αρχές ανάπτυξης του ∆ικτύου ΜΤ και ΧΤ 

1. Τα αστικά δίκτυα ΜΤ και ιδίως τα υπόγεια δίκτυα, τα οποία γενικά εξυπηρετούν 

κεντρικές περιοχές πόλεων µε υψηλή πυκνότητα φορτίου, διαθέτουν µη ακτινική 

δοµή, προκειµένου να επιτυγχάνεται υψηλός βαθµός συνέχειας τροφοδότησης των 

Χρηστών. Τα δίκτυα αυτά διαθέτουν διασυνδέσεις µεταξύ γραµµών ΜΤ και 

υποσταθµών ΥΤ/ΜΤ, ώστε να υφίστανται εναλλακτικές οδεύσεις τροφοδότησης σε 

περιπτώσεις βλάβης επί των γραµµών και των υποσταθµών. 

2. Στα περιαστικά δίκτυα ΜΤ, όπως αυτά των µικρών πόλεων ή περιχώρων των 

µεγάλων πόλεων, επιδιώκεται η ύπαρξη δυνατοτήτων εναλλακτικής τροφοδότησης 

των κυρίων τµηµάτων τους, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθµό συνέχειας τροφοδότησης 

για την πλειονότητα των Χρηστών. 

3. Στα υπεραστικά δίκτυα ΜΤ, µε τα οποία ηλεκτροδοτούνται εκτεταµένες γεωγραφικές 

περιοχές µε µεγάλου µήκους εναέριες γραµµές, η ανάπτυξη διασυνδέσεων και 

δυνατοτήτων εναλλακτικής τροφοδότησης επιδιώκεται όπου αυτό είναι τεχνικώς 

εφικτό, εύλογο και µπορεί να επιτευχθεί υπό οικονοµικούς όρους. 

4. Τα δίκτυα ΜΤ που αναπτύσσονται για τη σύνδεση συγκεκριµένων Χρηστών, µε 

άµεση χρέωσή τους, διαθέτουν δοµή, τεχνικά χαρακτηριστικά και επίπεδα συνέχειας 

τροφοδότησης που καθορίζονται από τις απαιτήσεις των Χρηστών, όπως αυτές 

διατυπώνονται στην Αίτηση Σύνδεσης που υποβάλλουν. Στο πλαίσιο αυτό, δίκτυα 

ΜΤ τα οποία εξυπηρετούν µη κατανεµόµενους σταθµούς παραγωγής είναι κατά 

κανόνα ακτινικά και διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για την 

εξυπηρέτηση των συγκεκριµένων Χρηστών, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την 

ασφαλή και εντός προδιαγραφών, βάσει του παρόντος Κώδικα, λειτουργία του 

∆ικτύου και των εν λόγω έργων δικτύου ΜΤ. 

5. Το ∆ίκτυο ΧΤ αστικών περιοχών, ιδίως το υπόγειο, αναπτύσσεται επιδιώκοντας 

τη συνέχεια τροφοδότησης των Χρηστών σε περιπτώσεις βλάβης στους υποσταθµούς 

ΜΤ/XT και σε κεντρικές γραµµές ΧΤ. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει µη ακτινική δοµή, 

µε διασυνδέσεις µεταξύ γειτονικών γραµµών και υποσταθµών και κατάλληλα µέσα 

χειρισµού και αποµόνωσης κατά µήκος των γραµµών. Για τα δίκτυα ΧΤ εκτός 

αστικών περιοχών, δεν διατίθενται κατά βάση εναλλακτικές οδεύσεις και επιδιώκεται 

η ανάπτυξη διασυνδέσεων και δυνατοτήτων εναλλακτικής τροφοδότησης µόνο όπου 

αυτό είναι τεχνικώς εφικτό, εύλογο και µπορεί να επιτευχθεί υπό οικονοµικούς 

όρους. 

6. Για την αξιοποίηση των εναλλακτικών οδεύσεων τροφοδότησης που προσφέρουν οι 

διασυνδέσεις παρακείµενων γραµµών και υποσταθµών του ∆ικτύου, επιβάλλεται η 

τήρηση επαρκών περιθωρίων εφεδρείας ισχύος στα αντίστοιχα στοιχεία του ∆ικτύου. 

Στις περιπτώσεις αυτές, το φορτίο σχεδιασµού των γραµµών ΜΤ και ΧΤ και των 

µετασχηµατιστών ΜΤ/ΧΤ είναι επαρκώς χαµηλότερο της ονοµαστικής τους 

ικανότητας. 

7. Οι υποσταθµοί MΤ/XΤ χωροθετούνται σε κατά το δυνατόν κεντροβαρική θέση ως 

προς το φορτίο που εξυπηρετούν. ∆ιαθέτουν κατά κανόνα έναν µετασχηµατιστή, 

ονοµαστικής ικανότητας η οποία προσδιορίζεται µε βάση τις τρέχουσες και 

µελλοντικές ανάγκες ζήτησης της περιοχής εξυπηρέτησης του υποσταθµού και τις 

ανάγκες εφεδρείας ισχύος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη 
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παράγραφο. Η κατασκευαστική τους διαµόρφωση (εναέριοι, υπόγειοι, 

συνεπτυγµένου τύπου) καθορίζεται από τη διαθεσιµότητα χώρων ανάπτυξης και από 

το περιβάλλον στο οποίο κατασκευάζονται.  

8. Το είδος (υπόγειες, εναέριες µε γυµνούς αγωγούς ή µε συνεστραµµένο καλώδιο) και 

η όδευση των γραµµών του ∆ικτύου επιλέγεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

εκτιµώντας και σταθµίζοντας τους ακόλουθους παράγοντες: 

(α) Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή όδευσης. 

(β) ∆ιαθέσιµες δυνατότητες όδευσης και λοιποί τεχνικοί περιορισµοί. 

(γ) Ελαχιστοποίηση κόστους και χρόνου κατασκευής. 

(δ) Ελαχιστοποίηση απωλειών ενέργειας. 

(ε) Ευχέρεια πρόσβασης και εκµετάλλευσης. 

9. Η επιλογή του τύπου, του πλήθους και των θέσεων εγκατάστασης των µέσων 

χειρισµού και αποµόνωσης του ∆ικτύου προσδιορίζεται από τις ανάγκες 

εκµετάλλευσης του ∆ικτύου (προστασία, λειτουργίες αναδιάταξης, χειρισµοί για 

αποµόνωση, συντήρηση κλπ.) όπως ορίζουν σχετικές Οδηγίες Εφαρµογής και οι 

κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.  

10. ∆ίκτυα τα οποία διασυνδέουν νησιωτικά ηλεκτρικά συστήµατα µεταξύ τους ή µε το 

ηπειρωτικό ∆ίκτυο σχεδιάζονται µε στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας 

τροφοδότησης των Χρηστών σε καταστάσεις απώλειας ενός κύριου στοιχείου, όπως 

ιδίως υποβρύχιας καλωδιακής γραµµής. Το πλήθος και η ονοµαστική ικανότητα των 

διασυνδετικών γραµµών επιλέγονται λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη 

µακροπρόθεσµη ανάπτυξη της ζήτησης και της παραγωγής στην περιοχή 

εξυπηρέτησής τους, καθώς και την αναγκαία εφεδρεία ισχύος, ώστε να διασφαλίζεται 

η συνέχεια της τροφοδότησης κατά το προηγούµενο εδάφιο. 

11. Στο Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο καθορίζονται νέες ή και εξειδικεύονται οι 

αρχές ανάπτυξης του ∆ικτύου ΜΤ και ΧΤ.   

 

Άρθρο 109   

Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου 

1. Το Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου προσδιορίζει όλους τους βασικούς άξονες 

ανάπτυξης του ∆ικτύου κατά την επόµενη πενταετία, βάσει µεσοπρόθεσµου 

προγραµµατισµού των επόµενων πέντε (5) ετών.  

2. Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου προσδιορίζονται ιδίως τα εξής: 

(α) Σηµαντικά έργα ή µέτρα ενίσχυσης, ανάπτυξης ή µεταβολής βασικών 

χαρακτηριστικών του ∆ικτύου, όπως: 

αα) Η εγκατάσταση νέων ή η επέκταση/αναβάθµιση υφισταµένων υποσταθµών 

ΥΤ/ΜΤ και η κατασκευή νέων γραµµών ΥΤ του ∆ικτύου. 

ββ) Η διασύνδεση Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών µεταξύ τους ή µε το 

∆ιασυνδεδεµένο ∆ίκτυο ή µε το Σύστηµα, η ενίσχυση και η αντικατάσταση 

υφιστάµενων διασυνδέσεων.  

γγ) Η αλλαγή της Ονοµαστικής Τάσης τµηµάτων του ∆ικτύου. 
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δδ) Η ανάπτυξη µέτρων και συστηµάτων διαχείρισης της ζήτησης. 

(β) Η ανάπτυξη συστηµάτων τηλεµέτρησης. 

(γ) Η ανάπτυξη σηµαντικών συστηµάτων για την εποπτεία, τον έλεγχο και τη 

διαχείριση του ∆ικτύου καθώς και τη συλλογή πληροφορίων για τη λειτουργία 

του, όπως ενδεικτικά συστήµατα τηλεποπτείας και τηλεχειρισµών στοιχείων του 

∆ικτύου, συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών, συστήµατα παρακολούθησης 

διαστάσεων Ποιότητας Ενέργειας, και η συγκρότηση Κέντρων Ελέγχου 

∆ικτύου. 

(δ) Συνοπτική αποτύπωση των έργων µικρής κλίµακας (επαναληπτικού χαρακτήρα) 

όπως έργα επεκτάσεων, αναβαθµίσεων, ενισχύσεων, βελτιώσεων, 

µετατοπίσεων, ανακαινίσεων κ.λπ., τα οποία προβλέπονται κυρίως για τη 

σύνδεση νέων Χρηστών και την εξυπηρέτηση των υφισταµένων, καθώς και έργα 

αισθητικής αναβάθµισης του ∆ικτύου κατά το άρθρο 112. 

(ε) Συγκεκριµένα έργα και µέτρα που στοχεύουν ειδικότερα στη βελτίωση της 

Ποιότητας Ενέργειας, την αύξηση της οικονοµικότητας του ∆ικτύου και τη 

µείωση των απωλειών ενέργειας.  

(στ) Οι ουσιώδεις µεταβολές στην υποδοµή εξυπηρέτησης των Χρηστών όπως η 

επέκταση της µηχανοργάνωσης των σχετικών διαδικασιών, η εγκατάσταση 

κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και λοιπά µέτρα βελτίωσης της Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης που παρέχονται στους Χρήστες. 

(ζ) Σχολιασµός των έργων και των µέτρων που περιλαµβάνονται στο Σχέδιο 

Ανάπτυξης του ∆ικτύου, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα ή τη σκοπιµότητα 

υλοποίησής τους, στα επιδιωκώµενα αποτελέσµατα. 

(η) Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και προϋπολογιζόµενο κόστος, για κάθε µέτρο 

ανάπτυξης του ∆ικτύου που συµπεριλαµβάνεται στο Σχέδιο Ανάπτυξης του 

∆ικτύου κατά τα ανωτέρω. 

3. Ο χρόνος υλοποίησης των έργων ανάπτυξης του ∆ικτύου συναρτάται και από 

παράγοντες όπως ο χρόνος που απαιτείται για τη χορήγηση των αναγκαίων αδειών. 

4. Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου περιλαµβάνεται προγραµµατισµός των έργων και 

δράσεων ανάπτυξης του ∆ικτύου, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δεν 

ολοκληρώθηκαν µε το προηγούµενο εγκεκριµένο Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου και 

αυτών των οποίων η υλοποίηση προγραµµατίζεται να αρχίσει εντός του χρονικού 

ορίζοντα του Σχεδίου Ανάπτυξης του ∆ικτύου, ανεξάρτητα από τον χρόνο 

ολοκλήρωσής τους. 

5. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης του 

∆ικτύου, λαµβάνει υπόψη τη γνώµη του Κυρίου του ∆ικτύου ως προς τη 

χρηµατοδότηση των σχετικών επενδύσεων, χωρίς να δεσµεύεται από αυτή.  

6. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος, ο ∆ιαχειριστής Μ∆Ν και οι Χρήστες παρέχουν στον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση της 

εισήγησής του για το Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του. 

7. Το Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου εγκρίνεται (αρχική έγκριση ή αναθεώρηση) 

υποχρεωτικά κατά το πρώτο έτος εφαρµογής του παρόντος Κώδικα, κατά το έτος που 

προηγείται της έναρξης κάθε νέας Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής, και κάθε άλλο 

έτος κατά το οποίο ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκτιµά ότι εγκεκριµένο Σχέδιο 

Ανάπτυξης του ∆ικτύου χρήζει αναθεώρησης. Εφόσον η ΡΑΕ κρίνει ότι εγκεκριµένο 
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Σχέδιο Ανάπτυξης ∆ικτύου χρήζει αναθεώρησης, ενηµερώνει εγγράφως τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης.  

Για κάθε έτος κατά το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί ή αναθεωρηθεί το Σχέδιο 

Ανάπτυξης του ∆ικτύου, αυτό καταρτίζεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, ο 

οποίος και το θέτει, µέχρι την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους, σε δηµόσια διαβούλευση 

ελάχιστης διάρκειας ενός µηνός. Κατόπιν ενσωµάτωσης, κατά την κρίση του 

∆ιαχειριστή, τυχόν σχολίων, προτάσεων και παρατηρήσεων που προέκυψαν από τη 

διαβούλευση, το Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου υποβάλλεται προς έγκριση στη ΡΑΕ 

µέχρι την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους, συνοδευόµενο µε τα σχόλια της διαβούλευσης 

που διενήργησε ο ∆ιαχειριστής και τεκµηρίωση των προτάσεών του, ιδίως ως προς 

την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρηµατοδότησης αλλά και την οικονοµική 

αποδοτικότητα των έργων. Η ΡΑΕ δύναται, κατά την κρίση της, να επιβάλλει 

τροποποιήσεις στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου. Μετά την έγκριση της ΡΑΕ, η 

οποία λαµβάνει χώρα µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους, το Σχέδιο 

Ανάπτυξης του ∆ικτύου αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.  

Άρθρο 110   

Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ∆ικτύου 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει και υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ, έως το 

τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους, Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ∆ικτύου το οποίο 

αναφέρεται στο υπολειπόµενο διάστηµα της τρέχουσας Ρυθµιστικής Περιόδου. Η 

ΡΑΕ, δύναται, κατά την κρίση της, να επιβάλει τροποποίησεις στο Πρόγραµµα αυτό. 

Το εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ∆ικτύου αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

2. Το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ∆ικτύου καταρτίζεται µε βάση το Σχέδιο Ανάπτυξης 

του ∆ικτύου, και αποτυπώνει τον χρονικό προγραµµατισµό των αναγκαίων σταδίων 

υλοποίησης των έργων που προσδιορίζονται σε αυτό, σύµφωνα µε το 

χρονοδιάγραµµα του εγκεκριµένου Σχεδίου Ανάπτυξης του ∆ικτύου. Το Πρόγραµµα 

Ανάπτυξης του ∆ικτύου επικαιροποιείται κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου 

∆ιανοµής και εντός των πλαισίων του εγκεκριµένου Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ικτύου για την τρέχουσα Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων ανάπτυξης και 

συντάσσει ετησίως έκθεση η οποία ενσωµατώνεται στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης κατά 

την επικαιροποίησή του. Στην έκθεση παρουσιάζεται συνοπτικά η πρόοδος 

υλοποίησης των έργων του Προγράµµατος Ανάπτυξης, σηµειώνονται και 

σχολιάζονται οι αποκλίσεις από τον χρονικό προγραµµατισµό και κάθε άλλη 

µεταβολή σε σχέση µε το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης του ∆ικτύου και το αµέσως 

προηγούµενο Πρόγραµµα Ανάπτυξης.  

4. Με εξαίρεση τα έργα σύνδεσης χρηστών στο ∆ίκτυο, η εκτέλεση έργων ανάπτυξης 

του ∆ικτύου τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στο εγκεκριµένο Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

του ∆ικτύου δεν είναι επιτρεπτή. Κατ’ εξαίρεση, για λόγους εκτάκτου ανάγκης και 

επείγοντος χαρακτήρα, είναι δυνατή η εκτέλεση έργων που δεν έχουν ενταχθεί στο 

Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ∆ικτύου, εφόσον προηγουµένως έχει δοθεί έγκριση της 

ΡΑΕ, ύστερα από σχετική εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου στην οποία 

τεκµηριώνονται οι έκτακτοι και επείγοντες λόγοι εκτέλεσης του έργου ή κατηγορίας 

έργων.    
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Άρθρο 111   

Προβλέψεις φορτίου και παραγωγής 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει µακροχρόνιες προβλέψεις για την εξέλιξη 

του φορτίου και της παραγωγής στο ∆ίκτυο. Για το σκοπό αυτό, λαµβάνει υπόψη 

ιδίως τα εξής: 

(α) Ιστορικά στοιχεία λειτουργίας του ∆ικτύου.  

(β) Την εγκατεστηµένη ισχύ των σταθµών παραγωγής που συνδέονται στο ∆ίκτυο 

και εύλογες εκτιµήσεις για την εξέλιξή της.  

(γ) Στοιχεία που παρέχονται από τους Χρήστες, όπως ιδίως αιτήµατα σύνδεσης νέων 

Χρηστών αξιόλογης ισχύος. 

(δ) Γενικούς οικονοµικούς δείκτες και προοπτικές χωροταξικής ανάπτυξης. 

2. Στοιχεία πρόβλεψης φορτίου και παραγωγής στο ∆ίκτυο σε πενταετή ορίζοντα, 

δηµοσιοποιούνται ετησίως από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου έως το τέλος 

Νοεµβρίου. 

3. Για το ∆ίκτυο των Μ∆Ν εφαρµόζονται οι σχετικές προβλέψεις του Κώδικα Μ∆Ν. 

Άρθρο 112   

Έργα αισθητικής αναβάθµισης του ∆ικτύου  

1. Οι Χρήστες του ∆ικτύου, καθώς και άλλοι ενδιαφερόµενοι, όπως ιδίως οι δήµοι και 

οι κοινότητες της χώρας, δύνανται να υποβάλλουν στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

αιτήσεις για έργα αισθητικής αναβάθµισης συγκεκριµένων τµηµάτων του ∆ικτύου.  

2. Τα έργα αισθητικής αναβάθµισης του ∆ικτύου περιλαµβάνουν παρεµβάσεις σε 

αισθητικά επιβαρυµένες από εναέρια δίκτυα περιοχές αστικών κέντρων και σε 

οικισµούς οι οποίοι χαρακτηρίζονται παραδοσιακοί ή είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 

από πολιτιστική ή τουριστική άποψη. 

3. Στην Απόφαση Ρύθµισης της ∆ιανοµής ορίζεται, λαµβάνοντας υπόψη και σχετική 

εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, το ποσοστό συµµετοχής του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου στο κόστος κατασκευής των έργων αισθητικής αναβάθµισης του ∆ικτύου, 

το οποίο είναι σταθερό για όλα τα έτη της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής, και το 

άνω όριο του ετήσιου κόστους του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου που δύναται να προκύψει 

από τη συµµετοχή του στα έργα αισθητικής αναβάθµισης. 

4. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δηµοσιοποιεί πληροφορίες για τις παρεµβάσεις 

αισθητικής αναβάθµισης, τις δυνατότητες υποβολής αιτήσεων, τις διαδικασίες και τα 

κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την αποτελεσµατική και 

διαφανή ενηµέρωση των πιθανών ενδιαφεροµένων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Άρθρο 113   

Προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας – Γενικές διατάξεις 

1. Τα Χρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Έρευνας και Καινοτοµίας (ΧΠΕΚ) συνιστούν 

µηχανισµό παροχής κινήτρων στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την ανάπτυξη της 

γνώσης και τη µεταφορά τεχνογνωσίας σε θέµατα σχεδίασης, κατασκευής, 

λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου και στη διαχείριση της δραστηριότητας της 

διανοµής γενικότερα. Ο κύριος στόχος των ΧΠΕΚ είναι η µακροχρόνια αύξηση της 

αποδοτικότητας των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών κεφαλαίου του 

∆ικτύου. 

2. Ένταξη προγραµµάτων στα ΧΠΕΚ δύναται να γίνει υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Εφόσον προάγεται µέσω αυτών η τεχνολογική καινοτοµία στο ∆ίκτυο, είτε αυτή 

αναφέρεται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, συστηµάτων και πρακτικών, ή 

ώριµων που δεν έχουν εφαρµοστεί στις τοπικές συνθήκες. 

(β) Εφόσον εκτιµάται ότι µέσω των αποτελεσµάτων τους θα επιτευχθούν οφέλη, τα 

οποία δύνανται να είναι οικονοµικά, περιβαλλοντικά, ασφάλειας τροφοδοσίας, 

Ποιότητας Ενέργειας, Ποιότητας Εξυπηρέτησης, κλπ.  

3. Μέσω των ΧΠΕΚ επιδιώκεται ιδίως η ανάπτυξη συνεργασιών του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου σε θέµατα έρευνας και τεχνολογίας. Στο πλαίσιο των ΧΠΕΚ είναι επίσης 

δυνατή η αγορά εξειδικευµένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. 

Άρθρο 114   

Προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας – Χρηµατοδότηση  

1. Η χρηµατοδότηση των εγκεκριµένων ΧΠΕΚ βαρύνει τον προϋπολογισµό του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και υλοποιείται µέσω του Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ικτύου, βάσει των πραγµατικών δαπανών κάθε έργου και τον χρόνο στον οποίο 

αυτές έγιναν. Η χρηµατοδότηση µέσω του Απαιτούµενου Εσόδου µπορεί να 

υπόκειται σε όριο ή να αφορά σε ποσοστό των µη ανακτήσιµων από άλλες πηγές 

πραγµατικών δαπανών. Τα όρια ή ποσοστά χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά την 

έγκριση του προγράµµατος από τη ΡΑΕ λαµβάνοντας υπόψη ιδίως: 

(α) τη σύνδεση των προτεινόµενων προγραµµάτων µε πραγµατικές ανάγκες και 

ζητήµατα που χρήζουν αντιµετώπισης στο σχετικά άµεσο µέλλον, 

(β) το βαθµό ωριµότητας των προτεινόµενων τεχνολογιών, 

(γ) τη σαφήνεια των στόχων και της µεθοδολογικής προσέγγισης του προγράµµατος 

και  

(δ) την εκτιµώµενη πιθανότητα εφαρµογής των αποτελεσµάτων του. 

Η διάρκεια κάθε ΧΠΕΚ δύναται να υπερβαίνει το ένα έτος. 

2. Το συνολικό ύψος της χρηµατοδότησης ΧΠΕΚ για κάθε έτος δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε δαπάνες του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για 

ΧΠΕΚ έως ποσοστό επί του ύψους του αντίστοιχου Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ικτύου, το οποίο καθορίζεται στην Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής µετά από 
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εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Η ΡΑΕ δύναται να εγκρίνει, κατόπιν 

αιτιολογηµένης εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, τη µεταφορά µέρους της 

τυχόν διαφοράς µεταξύ: (α) του ως άνω ορίου για τις δαπάνες ΧΠΕΚ ενός έτους (n), 

και (β) των πραγµατοποιηθεισών δαπανών ΧΠΕΚ από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

κατά το έτος (n), µόνο στο αµέσως επόµενο έτος (n+1), και µόνο έως ύψος 40% του 

ορίου δαπανών ΧΠΕΚ του έτους (n). 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου παρακολουθεί λογιστικά τις δαπάνες των ΧΠΕΚ. 

Άρθρο 115  

Προγράµµατα έρευνας και καινοτοµίας – Έγκριση και αναφορές 

1. Η ένταξη κάθε διακριτού προγράµµατος έρευνας και τεχνολογίας στα ΧΠΕΚ 

πραγµατοποιείται µε απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου στην οποία συµπεριλαµβάνεται προϋπολογισµός δαπανών, µε ανάλυση σε 

βασικές κατηγορίες δαπανών, χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και κάθε αναγκαίο 

στοιχείο για την αξιολόγηση του προγράµµατος σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο. 

2. Για κάθε διακριτό πρόγραµµα, προκειµένου να ενταχθεί στα ΧΠΕΚ, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου πρέπει να τεκµηριώνει στην ως άνω εισήγησή του ότι τα διαφαινόµενα 

οφέλη από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών δικαιολογούν το κόστος ανάπτυξης 

και ενσωµάτωσής τους. Επίσης, είναι αποδεκτό ότι για ορισµένα υποψήφια προς 

ένταξη προγράµµατα δεν δύναται να γίνει έγκυρη ποσοτική εκτίµηση του οφέλους 

τους, όπως ιδίως των αποτελεσµάτων που αφορούν σε περιβαλλοντικά οφέλη ή σε 

θέµατα ασφάλειας. Για αυτές τις κατηγορίες διαφαινόµενων αποτελεσµάτων και τα 

αντίστοιχα υποψήφια προς ένταξη προγράµµατα, η τεκµηρίωση της σκοπιµότητας 

δύναται να είναι ποιοτική. Επιπρόσθετα, είναι αποδεκτό, δεδοµένου ότι πρόκειται για 

προγράµµατα τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτοµίας, ότι η αρχική εκτίµηση του 

διαφαινόµενου οφέλους που θα προκύψει από την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών, 

πριν τη συστηµατική διερεύνησή της στο πλαίσιο των ΧΠΕΚ, επηρεάζεται από 

παραδοχές. 

3. Κριτήρια για την έγκριση από τη ΡΑΕ της ένταξης προγραµµάτων στα ΧΠΕΤ είναι 

ιδίως τα εξής: 

(α) Βαθµός καινοτοµίας ως προς τον εξοπλισµό του ∆ικτύου, τα συστήµατα και τις 

µεθόδους εργασίας, ιδίως ως προς την επίτευξη αυξηµένης απόδοσης, µείωσης 

του κόστους, βελτίωσης των επιδόσεων σε θέµατα περιβάλλοντος, ασφάλειας 

και ποιότηταςτ των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

(β) Εξέλιξη στη σχεδίαση του εξοπλισµού ή/και των διατάξεων του ∆ικτύου. 

(γ) Προώθηση και διαχείριση της διεσπαρµένης παραγωγής. 

(δ) Εφαρµογή µηχανισµών µέσω των οποίων προάγεται η εξοικονόµηση ενέργειας 

και η διαχείριση της ζήτησης. 

4. Η εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την ένταξη προγραµµάτων στα ΧΠΕΚ 

υποβάλλεται σε ετήσια βάση.  

5. Εντός εξαµήνου από την ολοκλήρωση κάθε ΧΠΕΚ, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου 

υποβάλλει στη ΡΑΕ απολογισµό εργασιών του προγράµµατος, στον οποίο 

περιλαµβάνεται αναλυτική αναφορά των συµπερασµάτων που προέκυψαν από αυτό 

και απολογισµός δαπανών. Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
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των αποτελεσµάτων του προγράµµατος απαιτείται περισότερος χρόνος, στον 

ανωτέρω απολογισµό παρουσιάζονται προκαταρτικά αποτελέσµατα και τα τελικά 

συµπεράσµατα υποβάλλονται στη συνέχεια, µαζί µε προτάσεις του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου σχετικά µε την αξιοποίησή τους.  
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ΤΜΗΜΑ IX 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ – 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 116   

Χρεώσεις Σύνδεσης εγκαταστάσεων Καταναλωτών στο ∆ίκτυο 

1. Οι Καταναλωτές συµµετέχουν στις δαπάνες σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους στο 

∆ίκτυο καταβάλλοντας τις Χρεώσεις Σύνδεσης που καθορίζονται µε βάση τις αρχές 

του παρόντος Τµήµατος. 

2. Το ύψος της χρέωσης των Καταναλωτών ΧΤ και των Καταναλωτών ΜΤ για τη 

σύνδεση των εγκαταστάσεών τους στο ∆ίκτυο καθορίζεται βάσει του Συστήµατος 

Συµµετοχών κατά το άρθρο 117. 

3. Για την εφαρµογή του Συστήµατος Συµµετοχών διακρίνονται οι εξής  κατηγορίες 

εγκαταστάσεων Καταναλωτών: 

Α) Οικίες. 

Β) Εγκαταστάσεις φωτισµού οδών και πλατειών. 

Γ) Λοιπές εγκαταστάσεις. 

Άρθρο 117  

Σύστηµα Συµµετοχών 

1. Το Σύστηµα Συµµετοχών συνιστά µεθοδολογία καθορισµού των χρεώσεων των 

Καταναλωτών για τη σύνδεση εγκαταστάσεών τους στο ∆ίκτυο, και διέπεται από τις 

εξής βασικές αρχές: 

(α) Το ύψος της χρέωσης κάθε Καταναλωτή για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του 

στο ∆ίκτυο, πλην των ειδικών περιπτώσεων που καθορίζονται στον παρόντα 

Κώδικα, καθορίζεται µε βάση µεθοδολογία που λαµβάνει υπόψη την ισχύ της 

σύνδεσης που αιτείται ο Καταναλωτής και την απόσταση του ακινήτου του από 

τις υφιστάµενες σε λειτουργία εγκαταστάσεις του ∆ικτύου, και δεν ισούται 

υποχρεωτικά µε το πραγµατικό κόστος των εγκαταστάσεων που 

κατασκευάζονται για την ηλεκτροδότηση του Καταναλωτή. Με την ανωτέρω 

µεθοδολογία επιδιώκεται ιδίως: 

αα) Ο καθορισµός της χρέωσης των Καταναλωτών, µε χρήση αντικειµενικών 

δεδοµένων για τον υπολογισµό της, όπως π.χ. η ισχύς της σύνδεσης και η 

απόσταση του ακινήτου από τις εγκαταστάσεις του ∆ικτύου. 

ββ) Η ορθολογική κατασκευή και ανάπτυξη των εγκαταστάσεων του ∆ικτύου 

χωρίς ευθεία συσχέτιση µε το ύψος της οικονοµικής Συµµετοχής ενός 

εκάστου Καταναλωτή. 
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γγ) Η απλούστευση της διαδικασίας υπολογισµού των Χρεώσεων Σύνδεσης 

Καταναλωτών, ο περιορισµός των γραφειοκρατικών διατυπώσεων και η 

διαφάνεια ως προς τον καθορισµό των χρεώσεων των Καταναλωτών. 

(β) Για τον προσδιορισµό των Χρεώσεων Σύνδεσης Καταναλωτών βάσει του 

Συστήµατος Συµµετοχών λαµβάνονται υπόψη εγκαταστάσεις του ∆ικτύου που 

βρίσκονται σε λειτουργία. Εγκαταστάσεις του ∆ικτύου που προβλέπεται να 

κατασκευαστούν ή κατασκευάζονται, ή έχουν ήδη κατασκευαστεί αλλά δεν 

λειτουργούν, ή χώροι υποσταθµών που δεν λειτουργούν ακόµη, δεν λαµβάνονται 

υπόψη, έστω και αν οι εγκαταστάσεις αυτές γίνονται για την ηλεκτροδότηση 

κάποιου άλλου Χρήστη ο οποίος έχει ήδη καταβάλει τις Χρεώσεις Σύνδεσης.  

(γ) Οι χρεώσεις Καταναλωτών για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο δύνανται να διαφέρουν 

αναλόγως προς τον τύπο των εγκαταστάσεων ∆ικτύου που εγκαθίστανται σε 

ορισµένη περιοχή της χώρας. Για το λόγο αυτό, το Σύστηµα Συµµετοχών 

περιλαµβάνει παραµέτρους που εξαρτώνται από την περιοχή των 

εγκαταστάσεων του Καταναλωτή. 

2. Ως Συµµετοχή Καταναλωτή στο κόστος σύνδεσης εγκαταστάσεών του στο ∆ίκτυο, 

νοείται το σύνολο των Χρεώσεων Σύνδεσης που επιβάλλονται στον Καταναλωτή 

προκειµένου να υλοποιηθεί η εν λόγω σύνδεση.  

Άρθρο 118   

Χρεώσεις Σύνδεσης εγκαταστάσεων Καταναλωτών στο ∆ίκτυο – 

Ειδικές περιπτώσεις 

1. Για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο ΧΤ ή στο ∆ίκτυο ΜΤ εγκαταστάσεων Καταναλωτή µε 

εξαιρετικές ιδιοµορφίες, η χρέωση του Καταναλωτή υπολογίζεται κατά τρόπο ώστε 

να καλύπτεται το πλήρες κόστος των ειδικών έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση 

των εγκαταστάσεων του Καταναλωτή. Εγκαταστάσεις Καταναλωτή 

χαρακτηρίζονται ότι παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιοµορφίες όταν εµφανίζουν 

έκδηλες ιδιαιτερότητες, ή ειδικές συνθήκες σε σχέση µε τις συνηθισµένες 

περιπτώσεις, όπως χιονοδροµικά κέντρα, φάροι ναυσιπλοΐας κλπ. Η ένταξη 

εγκαταστάσεων Καταναλωτή στην κατηγορία αυτή εγκρίνεται από τον ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου βάσει σχετικών αρχών και κριτηρίων που προσδιορίζονται στο 

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Σύνδεσης Καταναλωτών. Αντίστοιχα αντιµετωπίζονται και οι 

περιπτώσεις εγκαταστάσεων Καταναλωτών µε ιδιάζουσες τοπικές συνθήκες ή 

περιορισµούς. 

2. Για τη σύνδεση στο ∆ίκτυο ΧΤ ή στο ∆ίκτυο ΜΤ εγκαταστάσεων Καταναλωτή οι 

οποίες βρίσκονται σε απρόσιτη περιοχή, προβλέπεται πρόσθετη χρέωση του 

Καταναλωτή, προκειµένου να καλύπτεται το πλήρες κόστος των έργων σύνδεσης που 

γίνονται στην περιοχή αυτή. Εγκαταστάσεις Καταναλωτή χαρακτηρίζονται ότι 

βρίσκονται σε απρόσιτη περιοχή (π.χ. φάροι ναυσιπλοΐας, αναµεταδότες κλπ) όταν οι 

απαιτούµενες γραµµές για τη σύνδεσή τους οδεύουν µέσω απρόσιτης στα 

συνηθισµένα µεταφορικά µέσα περιοχής, όχι λόγω της επιλογής της όδευσης αλλά 

επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης. Η ένταξη εγκαταστάσεων 

Καταναλωτή στην κατηγορία αυτή αποφασίζεται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

βάσει σχετικών αρχών και κριτηρίων που προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων 

Σύνδεσης Καταναλωτών. 

3. Στις περιπτώσεις που ένας Καταναλωτής ζητά την τροποποίηση της Προσφοράς 

Σύνδεσης στο ∆ίκτυο για ιδίους λόγους, όπως για παράδειγµα επειδή επιθυµεί τη 
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σύνδεση µε υπόγειες γραµµές αντί εναέριων, προβλέπεται πρόσθετη χρέωση του 

Καταναλωτή, προκειµένου να καλύπτεται το πρόσθετο κόστος των έργων σύνδεσης 

που προκύπτει έναντι της σύνδεσης που θα κατασκευαζόταν σύµφωνα µε την αρχική 

Προσφορά Σύνδεσης. 

4. Στις περιπτώσεις που ένας Καταναλωτής αιτείται ειδικού τύπου σύνδεση πέραν των 

συνήθων σχηµάτων ηλεκτροδότησης, όπως ιδίως για λόγους αυξηµένης αξιοπιστίας 

τροφοδότησης, προβλέπεται διαφοροποιηµένη χρέωση του Καταναλωτή 

προκειµένου να καλύπτεται το κόστος των πρόσθετων έργων σύνδεσης. 

5. Λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων 

Σύνδεσης Καταναλωτών. 

Άρθρο 119  

Χρεώσεις Σύνδεσης εγκαταστάσεων Παραγωγών στο ∆ίκτυο 

1. Οι Χρεώσεις Σύνδεσης των Παραγωγών για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών τους 

στο ∆ίκτυο προσδιορίζονται βάσει των έργων του ∆ικτύου που απαιτούνται για τη 

σύνδεση.  

2. Η χρέωση Παραγωγού για τη σύνδεση των εγκαταστάσεών του στο ∆ίκτυο 

ενσωµατώνει τα ακόλουθα: 

(α) Χρέωση επέκτασης του υφιστάµενου ∆ικτύου, η οποία αφορά στα έργα 

επέκτασης του ∆ικτύου που είναι αναγκαία για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων 

του Παραγωγού. 

(β) Χρέωση ενίσχυσης του ∆ικτύου, η οποία αφορά στα έργα ενίσχυσης του ∆ικτύου 

που είναι αναγκαία για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του Παραγωγού. 

(γ) Χρέωση παροχής, η οποία αφορά στον εξοπλισµό που εγκαθίσταται για την 

τελική σύνδεση της εγκατάστασης του Παραγωγού στο ∆ίκτυο.  

(δ) Χρεώσεις για τις λοιπές σχετιζόµενες εργασίες και κόστη του ∆ιαχειριστή του 

∆ικτύου (µελέτες, έλεγχοι και δοκιµές, έµµεσα κόστη κλπ.).  

3. Ειδικά οι Παραγωγοί οι οποίοι αναλαµβάνουν να κατασκευάσουν οι ίδιοι τα έργα 

σύνδεσης των εγκαταστάσεών τους µε το ∆ίκτυο, κατά το άρθρο 60, δεν 

καταβάλλουν τη χρέωση επέκτασης που καθορίζεται στην περίπτωση (Α) της 

ανωτέρω παραγράφου (2) και αντιστοιχεί στα έργα που κατασκευάζουν οι ίδιοι. Ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αποζηµιώνεται από τους συνδεόµενους Παραγωγούς για 

τις προσφερθείσες υπηρεσίες της παραγράφου (4) του άρθρου 60. 

4. Λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων 

Σύνδεσης Παραγωγών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 120   

Έγκριση παραµέτρων χρεώσεων σύνδεσης στο ∆ίκτυο 

1. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών υπολογισµού των Χρεώσεων Σύνδεσης 

εγκαταστάσεων Καταναλωτών στο ∆ίκτυο καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά 

από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

2. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών υπολογισµού των Χρεώσεων Σύνδεσης 

εγκαταστάσεων Καταναλωτών στο ∆ίκτυο, αναπροσαρµόζονται, κατά την 

παράγραφο (1), λαµβάνοντας υπόψη τα συνολικά ετήσια έσοδα από τις Χρεώσεις 

Σύνδεσης εγκαταστάσεων Καταναλωτών στο ∆ίκτυο βάσει του Συστήµατος 

Συµµετοχών κατά το προηγούµενο έτος, συγκρινόµενα προς τα συνολικά έξοδα του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τις ηλεκτροδοτήσεις αυτές για το ίδιο έτος. 

3. Μοναδιαίες χρεώσεις και λοιποί παράγοντες υπολογισµού των Χρεώσεων Σύνδεσης 

στο ∆ίκτυο εγκαταστάσεων Παραγωγών, καθώς και Καταναλωτών για τις ειδικές 

περιπτώσεις κατά το άρθρο 118, καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, µετά από 

εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και δηµοσιοποιούνται από τον ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου. Οι αριθµητικές τιµές των ανωτέρω χρεώσεων και παραγόντων 

υπολογισµού ελέγχονται σε ετήσια βάση και ρυθµίζονται, εφόσον είναι ανακγαίο, 

προκειµένου να αντανακλούν µέσο κόστος για την παροχή των διαφόρων υπηρεσιών 

σύνδεσης, περιλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων και έµµεσων δαπανών και 

εύλογου περιθωρίου κέρδους. Οι τιµές αυτές µπορούν να διαφοροποιούνται ανά 

γεωγραφική περιοχή για την παροχή της ίδιας υπηρεσίας εφόσον αυτό επιβάλλεται 

από ιδιαίτερες συνθήκες που προκαλούν σηµαντικές αποκλίσεις από το µέσο κόστος. 

4. Η τελική χρέωση για τη σύνδεση Παραγωγών µπορεί να διαφοροποιείται από την 

αρχικά υπολογιζόµενη σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, σε περίπτωση 

µεταβολής στον όγκο των έργων και των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η τελική χρέωση 

Καταναλωτών ειδικών περιπτώσεων κατά το άρθρο 118 κατά κανόνα 

διαφοροποιείται από την αρχικά υπολογιζόµενη σύµφωνα µε την προηγούµενη 

παράγραφο, καθώς προδιορίζεται βάσει του πραγµατικού πλήρους κόστους των 

έργων ∆ικτύου που απαιτήθηκαν για τη σύνδεση, δηλαδή λαµβάνοντας υπόψη 

αφενός τα έργα ως υλοποιήθηκαν, αφετέρου το κόστος των επιµέρους πόρων που 

χρησιµοποιήθηκαν όπως διαµορφώνεται κατά το χρόνο υλοποίησης των έργων. 

5. Με απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, 

καθορίζονται οι τιµές και οι µοναδιαίες χρεώσεις για την αποζηµίωση του 

∆ιαχειριστή από συνδεόµενους Παραγωγούς για τις παρεχόµενες υπηρεσίες κατά το 

άρθρο 60, παράγραφος 4. 

Άρθρο 121  

Εγχειρίδια Χρεώσεων Σύνδεσης ∆ίκτυο 

Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου του Κώδικα, οι γενικές και 

ειδικότερες διατάξεις του Συστήµατος Συµµετοχών, καθώς και ειδικές περιπτώσεις 

ηλεκτροδοτήσεων που µπορεί να αποκλίνουν από τις διατάξεις αυτές, καθορίζονται στο 
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Εγχειρίδιο Χρεώσεων Σύνδεσης Καταναλωτών και στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων Σύνδεσης 

Παραγωγών, τα οποία εκδίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 του 

παρόντος Κώδικα. 

Άρθρο 122   

Χρεώσεις Σύνδεσης στο ∆ίκτυο στις περιπτώσεις υποβολής κοινής 

Αίτησης Σύνδεσης 

1. Στις περιπτώσεις υποβολής Αίτησης Σύνδεσης από κοινού από οµάδα Καταναλωτών 

κατά το άρθρο 55, η Χρέωση Σύνδεσης εκάστου υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του 

Συστήµατος Συµµετοχών. 

2. Στις περιπτώσεις υποβολής από κοινού Αίτησης Σύνδεσης για οµάδα Παραγωγών 

κατά το άρθρο 55, υπολογίζονται κατ’ αρχήν για κάθε τµήµα του ∆ικτύου που 

εξυπηρετεί συγκεκριµένο υποσύνολο Παραγωγών της οµάδας, η χρέωση για το 

κόστος επέκτασης του υφιστάµενου ∆ικτύου, και η χρέωση για το κόστος ενίσχυσης 

του ∆ικτύου, κατά το άρθρο 119. Ακολούθως, η συνολική χρέωση για κάθε τµήµα 

του ∆ικτύου που εξυπηρετεί συγκεκριµένο υποσύνολο Παραγωγών, επιµερίζεται 

στους Παραγωγούς του υποσυνόλου βάσει της Συµφωνηµένης Μέγιστης Ισχύος 

εκάστου. Κάθε Παραγωγός καταβάλλει περαιτέρω τη χρέωση για το κόστος των 

έργων που υλοποιούνται αποκλειστικά για τη σύνδεση της δικής του εγκατάστασης. 

Άρθρο 123   

Υπολογισµός ανταλλάγµατος σε περιπτώσεις σύνδεσης νέων 

Παραγωγών  

1. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που εγκαταστάσεις 

νέου Παραγωγού ΜΤ χρησιµοποιούν τµήµα του ∆ικτύου µήκους τουλάχιστον 1 km 

που κατασκευάστηκε για τη σύνδεση εγκαταστάσεων: 

(α)  Παραγωγού ο οποίος κατέβαλε χρεώσεις για το κόστος του ανωτέρω δικτύου ή 

ανέλαβε ο ίδιος την κατασκευή του σύµφωνα µε το άρθρο 60. 

(β) Καταναλωτή των ειδικών περιπτώσεων σύνδεσης κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 

118 παράγραφοι (1) και (2), ο οποίος κατέβαλε χρεώσεις για το κόστος του 

δικτύου. 

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρµόζονται οι εξής διατάξεις: 

(α) ο νέος Παραγωγός συµµετέχει στο κόστος του τµήµατος του ∆ικτύου το οποίο 

κατασκευάστηκε µε χρέωση κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (1) και το οποίο 

χρησιµοποιεί και ο ίδιος,  

(β) οι υφιστάµενοι Παραγωγοί που χρησιµοποιούν τµήµα του ∆ικτύου από κοινού 

µε τον νέο Παραγωγό, δικαιούνται ανταλλάγµατος αποκλειστικά εφόσον έχουν 

καταβάλλει χρεώσεις για το τµήµα αυτό του ∆ικτύου κατά το άρθρο 119 ή το 

παρόν άρθρο, 

(γ)  οι υφιστάµενοι Καταναλωτές που χρησιµοποιούν τµήµα του ∆ικτύου από κοινού 

µε τον νέο Παραγωγό, δικαιούνται ανταλλάγµατος αποκλειστικά εφόσον έχουν 

καταβάλλει χρεώσεις για το τµήµα αυτό του ∆ικτύου κατά το άρθρο 118 

παράγραφοι (1) και (2), 

3. Για κάθε τµήµα του ∆ικτύου το οποίο ο νέος Παραγωγός (συµβολιζόµενος µε Πn) 

χρησιµοποιεί από κοινού µε τους υφιστάµενους Χρήστες οι οποίοι κατέβαλλαν 
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χρεώσεις κατά τις παραγράφους (3.Β) και (3.Γ) (συµβολιζόµενοι µε X1 έως και Xk), 

εφαρµόζεται η εξής µεθοδολογία: 

(α) Υπολογίζεται, µε τις ενδεικτικές τιµές της παραγράφου (3) του άρθρου 120 οι 

οποίες ισχύουν κατά τον χρόνο σύνδεσης του Παραγωγού Πn, το κόστος των 

έργων του ∆ικτύου τα οποία θα ήταν απαραίτητα για τη σύνδεση του Πn, αλλά 

δεν υλοποιούνται λόγω της ύπαρξης του τµήµατοςτου ∆ικτύου για το οποίο 

έχουν καταβάλει χρεώσεις οι X1 - Xk, δηλαδή το αποφευχθέν κόστος έργων του 

∆ικτύου για τον Παραγωγό Πn. Το κόστος αυτό συµβολίζεται ως ΚΑπ. 

(β) Υπολογίζεται το ποσό ∆ΚΑπ, ως εξής: 
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 ν  ο αριθµός των ετών που έχουν παρέλθει πλήρως από την ηµέρα σύναψης 

 της σύµβασης σύνδεσης του πρώτου εκ των Χρηστών X1 - Xk. 

(γ) Το ποσό ∆ΚΑπ επιµερίζεται στους Χρήστες X1 - Xk και στον Πn, βάσει της 

Συµφωνηµένης Μέγιστης Ισχύος εκάστου. Το ποσό που προκύπτει για τον νέο 

Παραγωγό συµβολίζεται µε ∆ΚΑπΠn και συνιστά τη χρέωση του Παραγωγού Πn 

για το εν λόγω τµήµα του ∆ικτύου το οποίο χρησιµοποιεί από κοινού µε τους X1 

- Xk. 

(δ) Η πίστωση που αντιστοιχεί σε καθένα από τους Χρήστες X1 - Xk υπολογίζεται 

επιµερίζοντας το ποσό ∆ΚΑπΠn σε αυτούς βάσει της Συµφωνηµένης Μέγιστης 

Ισχύος εκάστου. 

4. Η ανωτέρω µεθοδολογία εφαρµόζεται για κάθε διακριτό τµήµα του υφιστάµενου 

∆ικτύου το οποίο ο Παραγωγός Πn χρησιµοποιεί από κοινού µε διαφορετικό σύνολο 

υφιστάµενων Χρηστών X1 - Xk , και υπολογίζεται αθροιστικά η συνολική χρέωση 

του Πn και η συνολική πίστωση κάθε υφιστάµενου Χρήστη που έχει καταβάλλει 

χρεώσεις κατά την παράγραφο (3.Β) και την παράγραφο (3.Γ). 

5. Η απόδοση των πιστώσεων στους Χρήστες X1 - Xk γίνεται µε µέριµνα του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου αµέσως µετά την καταβολή της χρέωσης από τον νέο 

Παραγωγό. 

6. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις ιδιωτικών δικτύων τα οποία έχουν 

ενταχθεί ή εντάσσονται στο ∆ίκτυο και χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση νέων 

Παραγωγών. 
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ΤΜΗΜΑ X 

ΕΣΟ∆Ο ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 

ΕΣΟ∆Ο ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 124  
Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου 

1. Στο παρόν Κεφάλαιο διατυπώνται οι στόχοι και το γενικό περίγραµµα της 

Μεθοδολογίας Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου και καθορίζονται 

οι βασικές παράµετροι που απαρτίζουν το έσοδο του ∆ικτύου, το οποίο αφορά τις 

δραστηριότητες διαχείρισης του ∆ικτύου και των ηλεκτρικών συστηµάτων Μ∆Ν.  

2. Η Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου αποσκοπεί ιδίως: 

(α) Στην προστασία των Χρηστών του ∆ικτύου, δεδοµένου του µονοπωλιακού 

χαρακτήρα της διανοµής. 

(β) Στην παροχή επαρκών εγγυήσεων στον ∆ιαχειριστή και τον Κύριο του ∆ικτύου 

αναφορικά µε την κάλυψη του κόστους των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1, 

στο βαθµό που αυτές διενεργούνται και χρηµατοδοτούνται µε αποτελεσµατικό 

τρόπο, πλέον µίας εύλογης απόδοσης επί των απασχολούµενων κεφαλαίων. 

(γ) Στην παροχή κινήτρων στον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας του ∆ικτύου και την οικονοµικά αποτελεσµατική ανάπτυξη και 

διαχείρισή του που είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών διανοµής σύµφωνα 

µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Χρηστών. 

(δ) Στη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των αναγκαίων επενδύσεων στο ∆ίκτυο 

∆ιανοµής, συνεκτιµωµένων παραµέτρων οικονοµικής αποτελεσµατικότητας 

αυτών. 

(ε) Στην προαγωγή της αποτελεσµατικής κατανοµής µεταξύ δαπανών 

εκµετάλλευσης και επενδύσεων και ιδίως στην αξιοποίηση πιθανών 

αντισταθµιστικών οφελών στο µακροχρόνιο κόστος της δραστηριότητας από τη 

µεταφορά δαπανών µεταξύ επενδύσεων και εκµετάλλευσης. 

(στ) Στην αποτελεσµατική διαχείριση της αβεβαιότητας σχετικά µε παραµέτρους που 

διαµορφώνουν το κόστος και τα έσοδα της δραστηριότητας.  

(ζ) Στη διαµόρφωση ενός συνεκτικού και σταθερού πλαισίου διαφάνειας και 

διαλόγου για τον καθορισµό του εσόδου του ∆ικτύου µε συστηµατικό και 

στοιχειοθετηµένο τρόπο. 

3. Με απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Νόµο, καταρτίζεται η 

µεθοδολογία της παραγράφου 1 και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο θέµα και λεπτοµέρεια 

για την εφαρµογή της, όπως ενδεικτικά: 

(α) Κατευθύνσεις, κριτήρια, αρχές, κανόνες, ή/και µεθοδολογίες για την αξιολόγηση 

των στοιχείων της δραστηριότητας της διανοµής και τον καθορισµό των βασικών 
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παραµέτρων υπολογισµού του εσόδου του ∆ικτύου, καθώς και των λοιπών 

παραµέτρων και λεπτοµερειών για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας 

Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου. 

(β) Μηχανισµοί κινήτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας του ∆ικτύου, 

αποτελεσµατικότητας και µείωσης του κόστους της δραστηριότητας, 

περιλαµβανοµένων προβλέψεων για τη ρύθµιση της επίπτωσης των κινήτρων 

στο έσοδο ή/και τον επιµερισµό της µεταξύ του ∆ιαχειριστή και των Χρηστών 

του ∆ικτύου. 

(γ) Προβλέψεις για την έκτακτη αναθεώρηση του εσόδου του ∆ικτύου. 

(δ) Μηχανισµοί εξοµάλυνσης του εσόδου του ∆ικτύου εντός µίας ή περισσοτέρων 

Ρυθµιστικών Περιόδων ∆ιανοµής. 

(ε) ∆ιαδικασίες, χρονοδιαγράµµατα και στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο 

καθορισµού του εσόδου του ∆ικτύου, καθώς και στο πλαίσιο απολογιστικής 

παρακολούθησης των σχετικών παραµέτρων. 

 

Άρθρο 125   

Βασικές παράµετροι Επιτρεπόµενου και Απαιτούµενου Εσόδου 

∆ικτύου 

1. Με την Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζεται κάθε 

αναγκαία παράµετρος για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου και του Απαιτούµενου 

Εσόδου του ∆ικτύου για τη Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής στην οποία αναφέρεται η 

απόφαση αυτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Μεθοδολογία Υπολογισµού του 

Απαιτούµενου Εσόδου. Βασικές παράµετροι των υπολογισµών του Επιτρεπόµενου 

και του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου είναι οι ακόλουθες: 

(α) Οι δαπάνες για λειτουργία και συντήρηση, οι οποίες αντανακλούν τις δαπάνες 

λειτουργίας και συντήρησης του ∆ικτύου που αναγνωρίζονται ως εύλογες, 

περιλαµβανοµένων των εµµέσων δαπανών, των δαπανών που αφορούν στα 

πάγια σύνδεσης Χρηστών και των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης του 

∆ιαχειριστή Μ∆Ν. Οι δαπάνες για Λειτουργία και Συντήρηση καθορίζονται για 

κάθε έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής. 

(β) Η αξία της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ) της διανοµής, η οποία 

αφορά στα απασχολούµενα κεφάλαια του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και του 

Κυρίου του ∆ικτύου και στα απασχολούµενα κεφάλαια του ∆ιαχειριστή Μ∆Ν, 

τα οποία αναγνωρίζονται ως εύλογα. Καθορίζεται για κάθε έτος της Ρυθµιστικής 

Περιόδου ∆ιανοµής ως η µέση τιµή της αξίας της ΡΠΒ κατά την αρχή και το 

τέλος του έτους. 

(γ) Οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής 

Βάσης της διανοµής. 

(δ) Το επιτόκιο απόδοσης, το οποίο αντανακλά το εύλογο µεσοσταθµικό κόστος 

κεφαλαίου (WACC) της δραστηριότητας της ∆ιανοµής και καθορίζεται για κάθε 

έτος της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής. 

(ε) Όρια Ολικής Απόδοσης διαστάσεων της Ποιότητας Ενέργειας και της Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης, ποσά χρέωσης ή πίστωσης ανά µονάδα απόκλισης και οι τιµές 
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των λοιπών παραµέτρων για την εφαρµογή Ορίων Ολικής Απόδοσης για την 

Ποιότητα Υπηρεσιών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Τµήµα ΙΙΙ του Κώδικα. 

(στ) Αριθµητικές τιµές του συντελεστή απωλειών αναφοράς για τις απώλειες 

ενέργειας στο ∆ίκτυο, ο οποίος αντανακλά το αποδεκτό ύψος των ετήσιων 

απωλειών ενέργειας του ∆ικτύου ως ποσοστό της συνολικής εισερχόµενης σε 

αυτό ενέργειας, του µοναδιαίου κόστους αναφοράς των απωλειών ενέργειας στο 

∆ίκτυο και λοιπών παραµέτρων για τη ρύθµιση της έκτασης των κινήτρων για 

περιορισµό των απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο. 

(ζ) Αριθµητικές τιµές παραµέτρων για τη ρύθµιση της επίπτωσης των κινήτρων 

µείωσης του κόστους της δραστηριότητας στο Επιτρεπόµενο Έσοδο ή/και για 

τον επιµερισµό των αποτελεσµάτων τους µεταξύ του ∆ιαχειριστή και των 

Χρηστών του ∆ικτύου. 

(η) Κλείδες επιµερισµού του Επιτρεπόµενου και του Απαιτούµενου Εσόδου µεταξύ 

του Κυρίου και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

2. Για τον καθορισµό των βασικών παραµέτρων του Επιτρεπόµενου Εσόδου του 

∆ικτύου λαµβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής: 

(α) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου για την υπόψη 

Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής. 

(β) Απολογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της διανοµής σε προηγούµενες 

Ρυθµιστικές Περιόδους σε σχέση µε τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Σχέδια. 

(γ) Ιστορικά στοιχεία αναφορικά µε τεχνικά και οικονοµικά µεγέθη του ∆ικτύου. 

(δ) Εύλογες εκτιµήσεις για την εξέλιξη µεγεθών που επηρεάζουν το κόστος της 

δραστηριότητας. 

(ε) Βάσιµες συγκρίσεις και εκτιµήσεις αναφορικά µε την οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα της δραστηριότητας ή επιµέρους τοµέων της και τα 

περιθώρια βελτίωσής της.  

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα παραπάνω καθώς και λοιπά στοιχεία που λαµβάνονται 

υπόψη καθορίζονται στη Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ικτύου. 

Άρθρο 126  

Επιτρεπόµενο και Απαιτούµενο Έσοδο του ∆ικτύου – Γενικές αρχές 

υπολογισµού 

1. Το Επιτρεπόµενο Έσοδο του ∆ικτύου συµβολίζεται ως «ARi» για το έτος (i) της 

Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής και για τον υπολογισµό του λαµβάνονται υπόψη 

κατ’ αρχάς τα ακόλουθα: 

(α) Οι ετήσιες δαπάνες για λειτουργία και συντήρηση. 

(β) Οι ετήσιες αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής 

Βάσης της διανοµής. 

(γ) Η αξία της Ρυθµιζόµενης Περιουσιακής Βάσης της διανοµής. 

(δ) Το επιτόκιο απόδοσης. 

(ε) Ποσό µείωσης ή προσαύξησης που δύναται να προκύπτει από τον επιµερισµό 

µεταξύ ∆ιαχειριστή και Χρήστων του ∆ικτύου των αποτελεσµάτων από την 
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εφαρµογή κινήτρων µείωσης του κόστους την αµέσως προηγούµενη Ρυθµιστική 

Περίοδο ∆ιανοµής. 

(στ) Ποσό µείωσης ή προσαύξησης που δύναται να προκύπτει από την εξοµάλυνση 

του Επιτρεπόµενου Εσόδου µεταξύ των ετών της Ρυθµιστικής Περιόδου ή/και 

µεταξύ ετών διαφορετικών Ρυθµιστικών Περιόδων. 

2. Το «Απαιτούµενο Έσοδο του ∆ικτύου» ορίζεται ως το ποσό που πρέπει να ανακτηθεί 

µέσω των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου, συµβολίζεται ως «RRi» για το έτος (i) 

της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής και για τον υπολογισµό του λαµβάνονται υπόψη 

κατ’ αρχάς τα ακόλουθα: 

(α) Το Επιτρεπόµενο Έσοδο του ∆ικτύου για το έτος (i), το οποίο υπολογίζεται 

σύµφωνα µε την παράγραφο (1). 

(β) Tο αποτέλεσµα κινήτρων για περιορισµό των απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο 

κατά το έτος (i-2). 

(γ)  Το αλγεβρικό άθροισµα των εξής παραγόντων: (α) της συνολικής για το έτος (i-

2) καθαρής χρέωσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου λόγω απόκλισης της 

Ποιότητας Ενέργειας των Χρηστών σε επίπεδο ∆ικτύου από την αναµενόµενη, 

QEi-2, η οποία υπολογίζεται κατά το άρθρο 33, και (β) της συνολικής ετησίως 

καθαρής χρέωσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου λόγω απόκλισης της Ποιότητας 

Εξυπηρέτησης προς τους Χρήστες σε συνολικό επίπεδο από την αναµενόµενη, 

QSi-2, η οποία υπολογίζεται κατά το άρθρο 41. 

(δ) Λοιπά έσοδα κατά το έτος (i-2) τα οποία δεν παγιοποιούνται όπως, ιδίως, τα 

έσοδα από παροχή υπηρεσιών εκµετάλλευσης, καθώς και τυχόν επιδοτήσεις που 

αφορούν εκµετάλλευση και γενικά κάθε έσοδο του ∆ιαχειριστή και του Κυρίου 

του ∆ικτύου από λοιπές δραστηριότητες, ρυθµιζόµενες ή µη, το κόστος των 

οποίων δεν διαχωρίζεται λογιστικά και έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισµό 

του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ικτύου. 

(ε) Ποσά που προκύπτουν από εκκαθάριση αποκλίσεων του προϋπολογισµού 

λειτουργικών δαπανών και του προϋπολογισµού δαπανών επενδύσεων 

παρελθόντων ετών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Μεθοδολογία Υπολογισµού 

του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου, τα οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί κατά 

τον υπολογισµό του Απαιτούµενου Εσόδου προηγούµενων ετών. 

(στ) Ποσά που προκύπτουν από εκκαθάριση διαφορών (υποανάκτησης ή 

υπερανάκτησης) µεταξύ του υπολογιζόµενου Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ικτύου για παρελθόντα έτη και του συνολικού ποσού που ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου συγκέντρωσε από τις Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου για τα έτη αυτά, 

τα οποία δεν έχουν εκκαθαρισθεί κατά τον υπολογισµό του Απαιτούµενου 

Εσόδου προηγούµενων ετών. 

3. Για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου Εσόδου του ∆ικτύου δεν λαµβάνονται υπόψη 

οι δαπάνες λόγω οικονοµικών ανταλλαγµάτων που καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου σε Χρήστες λόγω παραβιάσεων των Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων 

ποιότητας, σε εφαρµογή των διατάξεων κατά το άρθρο 33 και 41, καθώς και λόγω 

αποζηµιώσεων που καταβάλλει ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου σε Χρήστες κατά το 

άρθρο 34. 

4. Ο επιµερισµός του Απαιτούµενου Εσόδου του ∆ικτύου για το έτος (i) µεταξύ 

∆ιαχειριστή και Κυρίου του ∆ικτύου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση 
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Παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του ∆ικτύου και επιπλέον βάσει των ακόλουθων 

αρχών: 

(α) Το συνολικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης λόγω απόκλισης διαστάσεων Ποιότητας 

Υπηρεσιών από τα καθοριζόµενα επίπεδα και το ποσό χρέωσης ή πίστωσης λόγω 

απόκλισης των απωλειών ∆ικτύου από την αντίστοιχη τιµή αναφοράς επηρεάζει 

εξ΄ολοκλήρου το έσοδο του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

(β) Τα ποσά που σχετίζονται µε λοιπά έσοδα αφαιρούνται από το έσοδο του φορέα 

τον οποίο αφορούν. 

(γ) Λαµβάνεται υπόψη η πραγµατοποιηθείσα κατανοµή των εσόδων από Χρεώσεις 

Χρήσης του ∆ικτύου προηγούµενων ετών µεταξύ του ∆ιαχειριστή και του 

Κυρίου του ∆ικτύου, σε σχέση µε τον επιµερισµό του αντίστοιχου Απαιτούµενου 

Εσόδου. 

5. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τα παραπάνω καθώς και λοιπά στοιχεία που 

δύνανται να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό του Επιτρεπόµενου και του 

Απαιτούµενου Εσόδου καθορίζονται στη Μεθοδολογία Υπολογισµού Απαιτούµενου 

Εσόδου του ∆ικτύου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Άρθρο 127   

Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου – Γενικές διατάξεις 

1. Οι Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου διαµορφώνονται και καθορίζονται µε βάση τις 

ακόλουθες γενικές αρχές: 

(α) Να συλλέγεται το Απαιτούµενο Έσοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 126 για 

το έτος στο οποίο αναφέρονται οι χρεώσεις. 

(β) Οι χρεώσεις που προκύπτουν για τη χρήση του ∆ικτύου να είναι δίκαιες, υπό την 

έννοια ότι χρήσεις του ∆ικτύου που προκαλούν, ή εκτιµάται ότι προκαλούν, 

παρόµοιο κόστος για το ∆ίκτυο να επιβαρύνονται µε παρόµοιες χρεώσεις. 

(γ) Η δοµή των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου να αντανακλά τις παραµέτρους που 

προκαλούν κόστος στο ∆ίκτυο, καθώς και τη σχετική τους βαρύτητα και να 

παρέχει κατάλληλα σήµατα στους Χρήστες. Το µακροχρόνιο µέσο σταθερό 

κόστος συνδέεται κυρίως µε τη συµφωνηµένη ισχύ ή τη ζήτηση ισχύος ή 

ενέργειας των εγκαταστάσεων του Χρήστη κατά τις ώρες µέγιστης φόρτισης του 

∆ικτύου, ενώ το µεταβλητό κόστος συσχετίζεται µε τη διακινούµενη προς τις 

εγκαταστάσεις του Χρήστη ενέργεια. ∆ύναται να υπάρχει χρέωση η οποία 

συνδέεται µε το διαχειριστικό κόστος που προκαλείται στο ∆ίκτυο λόγω της 

ύπαρξης Χρηστών σε αυτό, ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά και την 

συµπεριφορά των εγκαταστάσεών τους. 
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(δ) Ο τρόπος προσδιορισµού των µοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου να 

διατυπώνεται πλήρως και µε σαφήνεια, έτσι ώστε να διασφαλίζεται διαφάνεια 

ως προν τον τρόπο εφαρµογής των παραπάνω γενικών αρχών. 

(ε) Ο τρόπος υπολογισµού του ύψους της Χρέωσης Χρήσης του ∆ικτύου να είναι 

αντικειµενικός απλός και κατανοητός για τους Χρήστες. 

2. Οι µοναδιαίες χρεώσεις των Καταναλωτών για τη χρήση του ∆ικτύου καθορίζονται 

ανά κατηγορία Καταναλωτών, και οι κατηγορίες ορίζονται κατά τρόπο ώστε οι 

Καταναλωτές που εκτιµάται ότι επιβαρύνουν κατά παρόµοιο τρόπο το ∆ίκτυο να 

εντάσσονται σε κοινή κατηγορία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 130. 

3. Οι Παραγωγοί καταβάλλουν Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου, οι οποίες υπολογίζονται 

σε ατοµική βάση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 128. 

4. Oι αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού 

ρυθµίζονται µε το Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου, το οποίο θεσπίζεται 

κατά το άρθρο 2. 

Άρθρο 128   

Μεθοδολογία καθορισµού χρεώσεων Παραγωγών για τη χρήση του 

∆ικτύου 

1. Η χρέωση των Παραγωγών ΜΤ και των Παραγωγών ΥΤ για τη χρήση του ∆ικτύου 

καλύπτει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ∆ικτύου 

που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά ή σχεδόν αποκλειστικά από ορισµένο 

Παραγωγό ή από οµάδα Παραγωγών. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και για 

Παραγωγούς ΧΤ οι εγκαταστάσεις των οποίων συνδέονται σε αναχωρήσεις ΧΤ ή/και 

σε υποσταθµούς ΜΤ/ΧΤ, που δεν εξυπηρετούν Καταναλωτές. 

2. Ο υπολογισµός του ετήσιου κόστους λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων 

του ∆ικτύου που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου (1), γίνεται βάσει 

µοναδιαίων τιµών ανά τύπο εγκαταστάσεων ∆ικτύου, οι οποίες εγκρίνονται από τη 

ΡΑΕ µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.  

3. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ∆ικτύου που 

υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου (1) και χρησιµοποιούνται από συστάδα 

περισσότερων του ενός Παραγωγών, επιµερίζεται σε αυτούς βάσει της 

Συµφωνηµένης Μέγιστης Ισχύος παραγωγής των εγκαταστάσεων κάθε Παραγωγού. 

4. Το συνολικό ετησίως κόστος λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων του 

∆ικτύου που υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου (1), συµβολίζεται εφεξής µε 

RR(G)i όταν αναφέρεται στο έτος (i). 

Άρθρο 129   

Ετήσιο έσοδο χρήσης του ∆ικτύου από Καταναλωτές 

1. Το τµήµα του ΑπαιτούµενουΕσόδου RRi για το έτος (i), το οποίο πρέπει να συλλεχθεί 

από τους Καταναλωτές µέσω Χρώσεων Χρήσης του ∆ικτύου, συµβολίζεται ως 

RR(L)i και υπολογίζεται ως εξής: 

 

RR(L)i = RRi - RR(G)i 

όπου: 
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RRi το ΑπαιτούµενοΈσοδο κατά το έτος (i), για το ∆ίκτυο, υπολογιζόµενο 

κατά το άρθρο 126 παράγραφος (1), 

RR(G)i  το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας και συντήρησης εγκαταστάσεων 

του ∆ικτύου που υπάγονται στις διατάξεις κατά το άρθρο 128 παράγραφος 

(4) για το έτος (i). 

2. Το RR(L)i διαχωρίζεται στα εξής τµήµατα: (α) απαιτούµενο ετησίως έσοδο από τους 

Καταναλωτές για το ∆ίκτυο ΜΤ και το ∆ίκτυο ΥΤ (πρωτεύον δίκτυο διανοµής), 

συµβολιζόµενο µε RR(L)πρωτ-i, και (β) απαιτούµενο ετησίως έσοδο από τους 

Καταναλωτές για το ∆ίκτυο ΧΤ, περιλαµβανοµένων των υποσταθµών ΜΤ/ΧΤ 

(δευτερεύον δίκτυο διανοµής), συµβολιζόµενο µε RR(L)δευτ-i. Ο διαχωρισµός αυτός 

γίνεται βάσει των οικονοµικών στοιχείων και πρέπει να αντανακλά την αναλογία 

µεταξύ: (α) του συνολικού ετησίου κόστους του πρωτεύοντος δικτύου διανοµής, και 

(β) του συνολικού ετησίου κόστους του δευτερεύοντος δικτύου διανοµής. 

Άρθρο 130   

Κατηγορίες χρέωσης Καταναλωτών και επιµερισµός ετήσιου εσόδου 

∆ικτύου σε αυτές 

1. Οι Καταναλωτές κατατάσσονται σε κατηγορίες ως προς τις µοναδιαίες Χρεώσεις 

Χρήσης του ∆ικτύου, κατά τρόπο ώστε σε κάθε κατηγορία να περιλαµβάνονται 

Καταναλωτές οι οποίοι, λόγω των βασικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας των εγκαταστάσεών τους, αναµένεται ευλόγως ότι 

επιβαρύνουν το κόστος του ∆ικτύου κατά παρόµοιο τρόπο. Οι κατηγορίες αυτές 

αναφέρονται εφεξής ως «Κατηγορίες Καταναλωτών για τη Χρέωση Χρήσης του 

∆ικτύου» ή «Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών». 

2. Οι Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών ορίζονται βάσει των χαρακτηριστικών χρονικής 

διακύµανσης της ζήτησης των εγκαταστάσεων των Καταναλωτών και ιδίως της 

ισχύος την οποία απορροφούν από το ∆ίκτυο κατά τις ώρες αιχµής του φορτίου του 

∆ικτύου, βάσει µετρούµενων ή εκτιµώµενων καµπυλών φορτίου και του τρόπου 

µέτρησης της ενέργειας και της ισχύος που απορροφούν από το ∆ίκτυο. Ενδεικτικά 

κριτήρια διάκρισης των Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών δύνανται πρακτικώς να 

είναι τα εξής: 

(α) Το επίπεδο τάσης σύνδεσης των Καταναλωτών. 

(β) Η ωριαία ή µη µέτρηση της ζήτησης των εγκαταστάσεων των Καταναλωτών. 

(γ) Η µέτρηση ή όχι της αιχµής της ζήτησης των εγκαταστάσεων των Καταναλωτών, 

κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου (π.χ. µηνιαίως). 

(δ) Η ύπαρξη Μετρητή Φορτίου Ζώνης, προκειµένου να µετράται η κατανάλωση 

ενέργειας για διάφορες χρονικές ζώνες της ηµέρας. 

3. Επιπρόσθετα, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διαθέσιµα αξιόπιστα στατιστικά 

στοιχεία, µπορεί επίσης να λαµβάνεται υπόψη στη διάκριση των Κατηγοριών ΧΧ∆ 

Καταναλωτών η τυπική διακύµανση της ζήτησης των Καταναλωτών (καµπύλη 

φορτίου) από µελέτες φορτίου του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Οι καµπύλες φορτίου 

ανά κατηγορία Καταναλωτών υπολογίζονται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και 

εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ. 
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4. To απαιτούµενο ετήσιο έσοδο από τους Καταναλωτές για το ∆ίκτυο ΜΤ και το 

∆ίκτυο ΥΤ, RR(L)πρωτ-i το οποίο καθορίζεται κατά το άρθρο 129 παράγραφος (2), 

επιµερίζεται σε: 

(α) απαιτούµενο ετήσιο έσοδο για το ∆ίκτυο ΜΤ και το ∆ίκτυο ΥΤ, που καλύπτεται 

από τις χρεώσεις των Καταναλωτών ΜΤ για τη χρήση του ∆ικτύου, 

συµβολιζόµενο ως RR(L-ΜΤ)πρωτ-i, και 

(β) απαιτούµενο ετήσιο έσοδο για το ∆ίκτυο ΜΤ και το ∆ίκτυο ΥΤ, που καλύπτεται 

από τις χρεώσεις των Καταναλωτών ΧΤ για τη χρήση του ∆ικτύου, 

συµβολιζόµενο ως RR(L-ΧΤ)πρωτ-i. 

5. Ο επιµερισµός αυτός γίνεται κατ’ αναλογία του Μέσου Φορτίου στην Αιχµή κάθε 

οµάδας Καταναλωτών, το οποίο υπολογίζεται κατά το άρθρο 133. 

6. Οι µοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου των Καταναλωτών ΜΤ καθορίζονται 

ώστε το προϋπολογιζόµενο συνολικό ετησίως ύψος των εσόδων από αυτές, 

συµβολιζόµενο ως RR(L-MT)tot-i, να ισούται µε το ως άνω καθοριζόµενο 

απαιτούµενο ετησίως έσοδο RR(L-ΜΤ)πρωτ-i. 

7. Οι µοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου των Καταναλωτών ΧΤ καθορίζονται 

ώστε το προϋπολογιζόµενο συνολικό ετησίως ύψος των εσόδων από αυτές, 

συµβολιζόµενο ως RR(L-ΧT)tot-i, να ισούται µε το άθροισµα των παραγόντων RR(L-

ΧΤ)πρωτ-i (το οποίο καθορίζεται ως άνω) και RR(L)δευτ-i (το οποίο καθορίζεται κατά 

το άρθρο 129 παράγραφος 2). 

8. Το ποσό RR(L-MT)tot-i επιµερίζεται µεταξύ των Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών 

που περιλαµβάνουν αποκλειστικά Καταναλωτές ΜΤ, και το ποσό RR(L-ΧT)tot-i 

επιµερίζεται µεταξύ των Κατηγοριών ΧΧ∆ Καταναλωτών που περιλαµβάνουν 

αποκλειστικά Καταναλωτές ΧΤ. Οι κλείδες επιµερισµού αντανακλούν το Μέσο 

Φορτίο στην Αιχµή της οµάδας των Καταναλωτών κάθε κατηγορίας, το οποίο 

υπολογίζεται κατά το άρθρο 133. Από τους υπολογισµούς αυτούς προκύπτει για κάθε 

Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών (j), το συνολικό ποσό χρέωσης των Καταναλωτών 

της κατηγορίας αυτής για το έτος (i), συµβολιζόµενο ως RR(L)j-i. 

Άρθρο 131   

Πάγια και µεταβλητή χρέωση χρήσης του ∆ικτύου 

1. Το συνολικό ποσό χρέωσης των Καταναλωτών κάθε Κατηγορίας ΧΧ∆ 

Καταναλωτών (j) για το έτος (i), RR(L)j-i το οποίο υπολογίζεται κατά το άρθρο 130, 

διαχωρίζεται για κάθε κατηγορία Καταναλωτών, στα εξής δύο σκέλη: 

(α)  ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το µέρος του κόστους του ∆ικτύου 

το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων των 

Χρηστών και ειδικότερα από τις ποσότητες ενέργειας που αυτές απορροφούν 

από το ∆ίκτυο, συµβολιζόµενο µε RR(L)constj-i. Περιλαµβάνει τις αποσβέσεις, 

το κόστος των απασχολούµενων κεφαλαίων, και τις σταθερές δαπάνες 

εκµετάλλευσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου που δεν εξαρτώνται από τη 

διακινούµενη ενέργεια επί του ∆ικτύου, όπως είναι οι σταθερές δαπάνες 

λειτουργίας και συντήρησης, οι σταθερές δαπάνες για τη διατήρηση της 

δυνατότητας εξυπηρέτησης των Χρηστών, οι δαπάνες συλλογής Μετρήσεων κ.ά. 

(β) ποσό χρέωσης που προορίζεται να καλύψει το µέρος του κόστους του ∆ικτύου 

το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

των Χρηστών και ειδικότερα από τις ποσότητες ενέργειας που αυτές 
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απορροφούν από το ∆ίκτυο, συµβολιζόµενο µε RR(L)varj-i. Περιλαµβάνει τις 

µεταβλητές δαπάνες εκµετάλλευσης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, όπως το 

κόστος αποκατάστασης βλαβών που προκαλούνται στο ∆ίκτυο από τη 

λειτουργία εγκαταστάσεων Χρηστών, οι µεταβλητές δαπάνες λειτουργίας και 

συντήρησης στοιχείων του ∆ικτύου, το κόστος των αποδεκτών απωλειών 

ενέργειας κ.ά. 

2. Ο διαχωρισµός των ανωτέρω συνιστωσών πάγιου και µεταβλητού κόστους µπορεί 

εναλλακτικά να πραγµατοποιείται για το σύνολο των χρεώσεων RR(L)πρωτ-i και 

RR(L)δευτ-i της παραγράφου (2) του άρθρου 129. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

επιµερισµός των συνιστωσών πάγιου και µεταβλητού κόστους σε επιµέρους οµάδες 

Καταναλωτών πραγµατοποιείται µε βάση τις εξής αρχές: 

(α) Η συνιστώσα πάγιου κόστους επιµερίζεται κατ’ αναλογία του Μέσου Φορτίου 

στην Αιχµή κάθε οµάδας Καταναλωτών, το οποίο υπολογίζεται κατά το άρθρο 

133. 

(β) Η συνιστώσα µεταβλητού κόστους επιµερίζεται κατ’ αναλογία της συνολικά 

απορροφούµενης ενέργειας σε ετήσια βάση κάθε οµάδας Καταναλωτών. 

3. Για κάθε Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών υπολογίζονται οι εξής συνιστώσες 

µοναδιαίων Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου: 

(α) Η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση, µέσω της οποία καλύπτεται το ποσό RR(L)constj-i, 

κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (4). 

(β) Η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση, µέσω της οποία καλύπτεται το ποσό 

RR(L)varj-i, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο (5). 

4. Η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για την Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών (j) και το έτος 

(i), ΜΠΧj-i σε €/MVA, υπολογίζεται ως εξής: 

∑
∈∀

−
− ΣΜΙ
=ΜΠΧ

jk
k )(

RR(L)const ij

ij  

 όπου: 

RR(L)constj-i ως άνω, και 

( )k
k j∀ ∈

ΣΜΙ∑  η εκτιµώµενη συνολική µέγιστη δυνατότητα των Καταναλωτών 

της Κατηγορίας ΧΧ∆ Καταναλωτών (j) για απορρόφηση ισχύος 

από το ∆ίκτυο κατά το έτος (i), η οποία υπολογίζεται ως το 

άθροισµα για όλους τους Καταναλωτές αυτούς της Συµφωνηµένης 

Μέγιστης Ισχύος, η οποία προκύπτει για κάθε Καταναλωτή από 

την αντίστοιχη Σύµβαση Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, προσαυξηµένο 

καταλλήλως προκειµένου να συµπεριληφθεί η αναµενόµενη για το 

έτος (i) µεταβολή λόγω σύνδεσης νέων Καταναλωτών της ίδιας 

κατηγορίας στο ∆ίκτυο και λόγω αποσύνδεσης υφιστάµενων 

Καταναλωτών της κατηγορίας ή τροποποίησης των Συµβάσεων 

Σύνδεσής τους στο ∆ίκτυο. 

Ο υπολογισµός της Μοναδιαίας Πάγιας Χρέωσης, κατά τα ανωτέρω, για τις 

Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών οι οποίοι διαθέτουν, στο σύνολο της κατηγορίας, 

Τηλεµετρούµενο Ωριαίο Μετρητή Φορτίου πραγµατοποιείται µε χρήση της 
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απορροφούµενης από αυτούς µέγιστης ή µέσης ισχύος κατά τις Περιόδους Αιχµής 

Φορτίου του ∆ικτύου του προηγούµενου έτους, προσαυξηµένη καταλλήλως 

προκειµένου να συµπεριληφθεί η αναµενόµενη για το έτος (i) µεταβολή λόγω 

σύνδεσης νέων Καταναλωτών της ίδιας κατηγορίας στο ∆ίκτυο και λόγω 

αποσύνδεσης υφιστάµενων Καταναλωτών ή τροποποίησης των Συµβάσεων Σύνδεσής 

τους στο ∆ίκτυο. 

5. Η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για κάθε Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών (j) και 

το έτος (i), ΜΜΧj-i σε €/MWh, υπολογίζεται ως εξής: 

(α) Για τις Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών για τους οποίους γίνεται µέτρηση της 

απορροφούµενης αέργου ισχύος: 

ijij −
−

−
− ×=ΜΜΧ φcos

E

varRR(L)

ijtot,

ij
 

όπου: 

RR(L)varj-i ως άνω, 

Etot,j-i η εκτιµώµενη συνολική ετησίως απορρόφηση ενέργειας από το 

∆ίκτυο από τους Καταναλωτές της Κατηγορίας ΧΧ∆ 

Καταναλωτών (j) κατά το έτος (i), και 

cos j iφ −  η εκτιµώµενη σταθµισµένη µέση τιµή του συντελεστή ισχύος 

των Καταναλωτών της Κατηγορίας ΧΧ∆ Καταναλωτών (j) κατά 

το έτος (i), µε συντελεστές βάρους την κατανάλωση ενέργειας 

από κάθε Καταναλωτή. 

(β) Για τις Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών για τους οποίους δεν γίνεται µέτρηση 

της απορροφούµενης αέργου ισχύος, ο υπολογισµός γίνεται κατά τα οριζόµενα 

στην προηγούµενη παράγραφο (Α), θέτοντας cos 1j iφ − = . 

Άρθρο 132   

Υπολογισµός χρεώσεων Καταναλωτών για τη χρήση του ∆ικτύου 

Η χρέωση κάθε Καταναλωτή (n) για τη χρήση του ∆ικτύου υπολογίζεται για κάθε 

Περίοδο Καταµέτρησης (t). Το ύψος της, συµβολίζεται ως ΧΧ∆n,t, και υπολογίζεται ως 

εξής: 

(α) Για τους Καταναλωτές που εντάσσονται σε Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών για τις 

οποίες γίνεται µέτρηση της απορροφούµενης αέργου ισχύος: 

ij

n.t

tn,

ijn.ttn,
cos

E

365

days(t)
−− ΜΜΧ×+×ΜΠΧ×ΣΜΙ=ΧΧ∆

φ
 

όπου: 

ΣΜΙn,t η Συµφωνηµένη Μέγιστη Ισχύς του Καταναλωτή (n) κατά την Περίοδο 

Καταµέτρησης (t), όπως προκύπτει από την αντίστοιχη Σύµβαση 

Σύνδεσης στο ∆ίκτυο, 

En,t η καταµετρηθείσα απορρόφηση ενέργειας από το ∆ίκτυο από τον 

Καταναλωτή (n) κατά την Περίοδο Καταµέτρησης (t), 
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,cos n tφ  η µέση τιµή του συντελεστή ισχύος του Καταναλωτή (n) κατά την 

Περίοδο Καταµέτρησης (t), 

ΜΠΧj-i η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση για την Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών (j) 

στην οποία ανήκει ο Καταναλωτής (n) και για το έτος (i) στο οποίο 

εντάσσεται η Περίοδος Καταµέτρησης (t), όπως καθορίζεται κατά το 

άρθρο 131. Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης εκτείνεται σε δύο διαδοχικά 

έτη, λαµβάνεται ως ΜΠΧj-i η σταθµισµένη µέση τιµή των αντίστοιχων 

µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε συντελεστές βάρους τον 

αριθµό των ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε 

έτος. 

ΜΜΧj-i η Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση για την Κατηγορία ΧΧ∆ 

Καταναλωτών (j) στην οποία ανήκει ο Καταναλωτής (n) και για το έτος 

(i) στο οποίο εντάσσεται η Περίοδος Καταµέτρησης (t), όπως 

καθορίζεται κατά το άρθρο 131. Εάν η Περίοδος Καταµέτρησης 

εκτείνεται σε δύο διαδοχικά έτη, λαµβάνεται ως ΜΜΧj-i η σταθµισµένη 

µέση τιµή των αντίστοιχων µοναδιαίων χρεώσεων των δύο ετών, µε 

συντελεστές βάρους τον αριθµό των ηµερών της Περιόδου 

Καταµέτρησης που ανήκουν σε κάθε έτος. 

days(t) ο αριθµός ηµερών της Περιόδου Καταµέτρησης (t). 

Εάν η Μοναδιαία Πάγια Χρέωση, ΜΠΧj-i, υπολογίζεται µε χρήση της µέγιστης ή 

µέσης απορροφούµενης ισχύος κατά τις Περιόδους Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου, 

κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο (4) του άρθρου 131, τότε η ανωτέρω σχέση 

υπολογισµού της Χρέωσης Χρήσης ∆ικτύου ΧΧ∆n,t του Καταναλωτή (n) 

τροποποιείται καταλλήλως, ώστε να λαµβάνει υπόψη τη µέγιστη ή µέση ζήτηση του 

Καταναλωτή στις Περιόδους Αιχµής Φορτίου κατά την Περίοδο Καταµέτρησης t, 

MAn,t, αντί της Συµφωνηµένης Μέγιστης Ισχύος ΣΜΙn,t αυτού. 

(β) Για τους Καταναλωτές που εντάσσονται σε Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών για τις 

οποίες δεν γίνεται µέτρηση της απορροφούµενης αέργου ισχύος, ο υπολογισµός 

γίνεται κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (Α), θέτοντας cosφn,t=1. 

Άρθρο 133   

Μέσο φορτίο στην αιχµή οµάδας Καταναλωτών 

1. Το Μέσο Φορτίο στην Αιχµή µίας οµάδας Καταναλωτών (j) για το έτος (i), 

υπολογίζεται ως η µέση ζήτηση του συνόλου των Καταναλωτών της οµάδας κατά τις 

Περιόδους Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου, οι οποίες προσδιορίζονται λαµβάνοντας 

υπόψη τη µέγιστη φόρτιση του ∆ικτύου των δύο προηγούµενων ετών. Οι περίοδοι 

αυτές καθορίζονται πριν την έναρξη της Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής (ΡΠ∆) και 

διατηρούνται σταθερές κατά τη διάρκειά της, µε δυνατότητα αναθεώρησης κατόπιν 

εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται κατά 

ενιαίο τρόπο για τους Καταναλωτές του ∆ιασυνδεδεµένου ∆ικτύου και του ∆ικτύου 

των Μ∆Ν. Αναφορικά µε τα χρονικά διαστήµατα που ορίζονται ως Περίοδοι Αιχµής 

Φορτίου του ∆ικτύου: 

(α) δεν θα πρέπει να µεταβάλλονται συνεχώς, 

(β) θα πρέπει να είναι γνωστά εκ των προτέρων 
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(γ) θα πρέπει να είναι ορισµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνουν τους χρήστες 

για τη διαµόρφωση του προφίλ κατανάλωσής τους. 

2. Το συνολικό φορτίο των Καταναλωτών της οµάδας (j) κατά την ώρα (k), 

υπολογίζεται βάσει των εξής κανόνων: 

(α) Για το σύνολο των Καταναλωτών µε ωριαία µέτρηση της ζήτησης, ή για ένα 

υποσύνολο αυτών, η ζήτησή τους ανά ώρα υπολογίζεται αθροιστικά, κατόπιν 

αναγωγής του φορτίου κάθε Καταναλωτή της οµάδας στο σηµείο αναφοράς του 

φορτίου αιχµής του ∆ικτύου µε χρήση των συντελεστών απωλειών κατά το 

άρθρο 136. 

(β) Για οµάδες Καταναλωτών για τις οποίες διατίθενται καµπύλες διακύµανσης της 

ζήτησης (καµπύλες φορτίου), η ζήτησή τους ανά ώρα υπολογίζεται µε χρήση των 

καµπυλών αυτών, αφού αυτές κλιµακωθούν κατάλληλα ώστε να 

ανταποκρίνονται στο επίπεδο της ολικής ζήτησης ενέργειας της αντίστοιχης 

οµάδας Καταναλωτών, κατόπιν αναγωγής της στο σηµείο αναφοράς του φορτίου 

αιχµής του ∆ικτύου µε χρήση των συντελεστών απωλειών κατά το άρθρο 136.  

(γ) Για το σύνολο των Καταναλωτών οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω 

περιπτώσεις (Α) και (Β): 

αα) H ζήτησή τους ανά ώρα υπολογίζεται ως η διαφορά του συνολικού φορτίου 

του ∆ικτύου κατά την ώρα αυτή, και του συνολικού φορτίου των 

Καταναλωτών µε ωριαία µέτρηση ή µε εκτίµηση της ζήτησης µέσω 

καµπυλών φορτίου, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (Α) και (Β) αντίστοιχα. 

ββ) Για τους εν λόγω Καταναλωτές γίνεται κατ’ αρχήν η παραδοχή ότι το 

φορτίο τους ακολουθεί ενιαία καµπύλη διακύµανσης, η οποία είναι κοινή 

και προκύπτει βάσει του φορτίου αυτού του συνόλου των Καταναλωτών 

που υπολογίζεται για κάθε ώρα κατά την περίπτωση (i). Κατά συνέπεια, το 

ωριαίο φορτίο ενός υποσυνόλου των Καταναλωτών αυτών δύναται να 

υπολογίζεται ως το γινόµενο των εξής παραγόντων: (α) του συνολικού 

φορτίου όλων των Καταναλωτών της περίπτωσης (Γ) κατά την ώρα αυτή, 

και (β) του κλάσµατος της ετήσιας ζήτησης ενέργειας του εν λόγω 

υποσυνόλου των Καταναλωτών προς την ετήσια ζήτηση ενέργειας του 

συνόλου των Καταναλωτών. 

(δ) Η πλήρης µεθοδολογία προσδιορισµού του συνολικού φορτίου των 

Καταναλωτών µίας οµάδας (j) για µία ώρα (k) δύναται να λαµβάνει επίσης 

υπόψη τις Μετρήσεις ζήτησης Καταναλωτών από Μετρητές Φορτίου Ζώνης, οι 

οποίοι µετρούν την απορροφούµενη ενέργεια σωρευτικά ανά ζώνη του 24-ώρου. 

3. Οι λεπτοµέρειες των ως άνω µεθοδολογιών καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Χρεώσεων 

Χρήσης του ∆ικτύου. 

Άρθρο 134   

∆ιαδικασία καθορισµού χρεώσεων για τη χρήση του ∆ικτύου 

1. Οι Περίοδοι Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου και οι Κατηγορίες Καταναλωτών για τη 

Χρέωση Χρήσης του ∆ικτύου καθορίζονται µε την Απόφαση Ρύθµισης ∆ιανοµής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, και ισχύουν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης Ρυθµιστικής Περιόδου ∆ιανοµής. Οι Περίοδοι 

Αιχµής Φορτίου του ∆ικτύου δύνανται να τροποποιούνται εντός της Ρυθµιστικής 

Περιόδου µετά από εισήγηση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και απόφαση της ΡΑΕ. 



Τµήµα Χ: Ετήσιο Αντάλλαγµα ∆ικτύου και Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου 

129 

 

2. Οι Μοναδιαίες Πάγιες Χρεώσεις και οι Μοναδιαίες Μεταβλητές Χρεώσεις που 

ισχύουν για κάθε Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών κατά το έτος (i), εγκρίνονται µε 

απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, για όλες τις 

Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών, η οποία υποβάλλεται έως την 30η Οκτωβρίου του 

αµέσως προηγούµενου έτους. Στο πλαίσιο αυτό, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου: 

(α) Υπολογίζει το Μέσο Φορτίο στην Αιχµή κάθε Κατηγορίας ΧΧ∆ Καταναλωτών, 

κατά το άρθρο 133, για το σύνολο των Καταναλωτών της χώρας που 

εντάσσονται σε κάθε κατηγορία. 

(β) Καθορίζει, κατά το άρθρο 129 παράγραφος (2), την κλείδα επιµερισµού του 

συνολικού ετησίως εσόδου του ∆ικτύου κατά το επόµενο έτος (i), και το οποίο 

πρέπει να συλλεχθεί από τους Καταναλωτές, RR(L)i, σε: (α) απαιτούµενο ετήσιο 

έσοδο από τους Καταναλωτές για το ∆ίκτυο ΜΤ και το ∆ίκτυο ΥΤ, RR(L)πρωτ-i, 

και (β) απαιτούµενο ετήσιο έσοδο από τους Καταναλωτές για το ∆ίκτυο ΧΤ, 

RR(L)δευτ-i . 

(γ) Καθορίζει, κατά το άρθρο 130 παράγραφος (4), την κλείδα επιµερισµού του 

συνολικού ετησίως εσόδου από τους Καταναλωτές για το ∆ίκτυο ΜΤ και το 

∆ίκτυο ΥΤ, RR(L)πρωτ-i, σε (α) απαιτούµενο έσοδο που καλύπτεται από τις 

χρεώσεις των Καταναλωτών ΜΤ για τη χρήση του ∆ικτύου, RR(L-ΜΤ)πρωτ-i, και 

(β) απαιτούµενο έσοδο που καλύπτεται από τις χρεώσεις των Καταναλωτών ΧΤ 

για τη χρήση του ∆ικτύου, RR(L-ΧΤ)πρωτ-i. 

(δ) Καθορίζει, κατά το άρθρο 130, παράγραφος (8), τις κλείδες επιµερισµού των 

ποσών RR(L-MT)tot-i και RR(L-ΧT)tot-i µεταξύ των Κατηγοριών ΧΧ∆ 

Καταναλωτών που περιλαµβάνουν αποκλειστικά Καταναλωτές ΜΤ και ΧΤ, 

αντίστοιχα, προκειµένου να προσδιοριστεί για κάθε Κατηγορία ΧΧ∆ 

Καταναλωτών (j) το συνολικό ποσό χρέωσης των Καταναλωτών της κατηγορίας 

αυτής για το έτος (i), RR(L)j-i. 

(ε) Καθορίζει, κατά το άρθρο 131, παράγραφος (1), τις κλείδες επιµερισµού του 

συνολικού ποσού χρέωσης των Καταναλωτών κάθε Κατηγορίας ΧΧ∆ 

Καταναλωτών (j) για το έτος (i), RR(L)j-i σε: (α) ποσό χρέωσης που προορίζεται 

να καλύψει το µέρος του κόστους του ∆ικτύου το οποίο είναι ανεξάρτητο από τη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων των Χρηστών και τις ποσότητες ενέργειας που 

αυτές απορροφούν από το ∆ίκτυο, RR(L)constj-i και (β) ποσό χρέωσης που 

προορίζεται να καλύψει το µέρος του κόστους του ∆ικτύου το ύψος του οποίου 

εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων των Χρηστών και τις 

ποσότητες ενέργειας που αυτές απορροφούν από το ∆ίκτυο, RR(L)varj-i . 

(στ) Μετά την έγκριση του Απαιτούµενου Εσόδου της παραγράφου 1 του άρθρου 126 

για το έτος (i), υπολογίζει το ύψος των Μοναδιαίων Πάγιων Χρεώσεων και των 

Μοναδιαίων Μεταβλητών Χρεώσεων για κάθε Κατηγορία ΧΧ∆ Καταναλωτών 

κατά το έτος (i), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 131 και βάσει των ως άνω 

καθοριζοµένων από αυτόν στοιχείων. 

3. Εάν εφαρµόζεται η µέθοδος διαχωρισµού των συνιστωσών πάγιου και µεταβλητού 

κόστους της παραγράφου (2) του άρθρου 131, οι καθοριζόµενες κλείδες επιµερισµού 

κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις (Γ) έως και (Ε) διαµορφώνονται αναλόγως, 

προκειµένου να υπολογιστούν οι συνιστώσες πάγιου και µεταβλητού κόστους του 

απαιτούµενου ετησίου εσόδου από τους Καταναλωτές για το πρωτεύον και το 

δευτερεύον δίκτυο διανοµής, RR(L)πρωτ-i και RR(L)δευτ-i, και αυτές να 

επιµεριστούν ακολούθως στις Κατηγορίες ΧΧ∆ Καταναλωτών, για τον υπολογισµό 
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των ποσών χρέωσης RR(L)constj-i και RR(L)varj-i, ανά Κατηγορία ΧΧ∆ 

Καταναλωτών. 

Άρθρο 135   

Καταβολή χρεώσεων Καταναλωτών για τη χρήση του ∆ικτύου 

1. Υπόχρεοι για την καταβολή των Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου ενός Καταναλωτή 

είναι οι Προµηθευτές που τον εκπροσωπούν, αναλογικά προς το ποσοστό 

εκπροσώπησης του Καταναλωτή από κάθε Προµηθευτή. 

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει σε µηνιαία βάση και κοινοποιεί στον υπόχρεο 

Προµηθευτή την αναλογούσα Χρέωση Χρήσης του ∆ικτύου. Για τον υπολογισµό 

µπορούν να χρησιµοποιούνται ∆εδοµένα Μετρήσεων ή εκτιµήσεις των µεγεθών που 

υπεισέρχονται στον υπολογισµό αυτόν ή συνδυασµός τους. 

3. Οι Χρεώσεις Χρήσης του ∆ικτύου βεβαιώνονται και εισπράττονται από τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Οι πληρωµές διενεργούνται ανεξαρτήτως ενστάσεων ή 

υπαγωγής σε δικαστική ή εξώδικη διαδικασία επίλυσης διαφορών. 

4. Κάθε Προµηθευτής είναι υπόχρεος για την καταβολή εγγυήσεων ή προκαταβολής 

προς τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου έναντι της αναλογούσας Χρέωσης Χρήσης 

∆ικτύου. Η µεθοδολογία για τον καθορισµό του ύψους των εγγυήσεων ή των 

προκαταβολών και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια εφαρµογής καθορίζεται στο 

Εγχειρίδιο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

5. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στο 

Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. 

Άρθρο 136   

Συντελεστές απωλειών ∆ικτύου 

1. Οι συντελεστές απωλειών ∆ικτύου καθορίζονται βάσει µελέτης, η οποία συντάσσεται 

από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και υποβάλλεται στη ΡΑΕ έως την 31η Οκτωβρίου 

κάθε έτους. Η µελέτη βασίζεται στις µέσες απώλειες ενέργειας στο ∆ίκτυο κατά την 

πλέον πρόσφατη 12µηνη περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία 

ισοζυγίου ενέργειας του ∆ικτύου κατά το χρόνο σύνταξης της µελέτης. Οι 

συντελεστές απωλειών εγκρίνονται µε απόφαση της ΡΑΕ έως την 30η Νοεµβρίου του 

ιδίου έτους, τίθενται σε ισχύ από την αρχή του επόµενου έτους και ισχύουν 

τουλάχιστον για ένα ηµερολογιακό έτος. Ειδικά για το έτος 2017 εφαρµόζονται οι 

συντελεστές απωλειών ∆ικτύου που καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ, βάσει των 

διατάξεων του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος. 

2. Οι συντελεστές απωλειών του ∆ικτύου είναι ενιαίοι για το σύνολο του ∆ικτύου και 

εφαρµόζονται για το σύνολο των ωρών του έτους στο οποίο αφορούν. 



Τµήµα ΧΙ: Τελικές διατάξεις  

131 

 

ΤΜΗΜΑ XI 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 137   

Εξαιρέσεις 

1. Εξαίρεση από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων του παρόντος Κώδικα χορηγείται 

µε απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και υποβολής  

σχετικής αίτησης του ενδιαφεροµένου προς τη ΡΑΕ. Η εξαίρεση χορηγείται για 

ορισµένο χρόνο και µόνο σε περίπτωση που τεκµηριώνεται αδυναµία του αιτούντος 

για τη συµµόρφωσή του µε ορισµένες διατάξεις του παρόντος Κώδικα. Η εξαίρεση 

χορηγείται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά ιδίως οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

(α) Η εξαίρεση δεν πρέπει να οδηγεί σε άµεση ή έµµεση παραβίαση όρου της άδειας 

του υπόχρεου. 

(β) Να έχουν εξοφληθεί πλήρως οι χρηµατικές οφειλές που επιβάλλονται σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του παρόντα Κώδικα. 

(γ) Να µην εκκρεµεί παράβαση, η οποία µπορεί να αποκατασταθεί από τον υπόχρεο. 

2. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η εξαίρεση εξακολουθεί να 

ευθύνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα: 

(α) για χρηµατικές οφειλές, που ρυθµίζονται από τον παρόντα Κώδικα και οι οποίες 

αφορούν τη χρονική περίοδο πριν από το χρόνο έναρξης της εξαίρεσης, και 

(β) για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντα Κώδικα, που πραγµατοποιήθηκαν 

πριν από το χρόνο έναρξης της εξαίρεσης και οι οποίες δεν ήρθησαν. 

Άρθρο 138  

Μεταβατικές και λοιπές διατάξεις 

1. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταρτίζει τα Εγχειρίδια Εφαρµογής του παρόντος 

Κώδικα και τα υποβάλλει για έγκριση στη ΡΑΕ σύµφωνα µε το ακόλουθο 

χρονοδιάγραµµα: 

(α) Το Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης, το 

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Σύνδεσης Καταναλωτών και το Εγχειρίδιο Χρεώσεων 

Σύνδεσης Παραγωγών εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 

Κώδικα. 

(β) Το Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας ∆ικτύου, 

το Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο ∆ίκτυο, το Εγχειρίδιο Ρευµατοκλοπών, το 

Εγχειρίδιο Χρεώσεων Χρήσης ∆ικτύου και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας των 

Κέντρων Ελέγχου ∆ικτύου εντός δώδεκα (12) µηνών από τη θέση σε ισχύ του 

παρόντος Κώδικα. 
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(γ) Το Εγχειρίδιο Ποιότητας Ενέργειας και το Εγχειρίδιο Ποιότητας Εξυπηρέτησης 

εντός δεκαοκτώ (18) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα 

Τα ανωτέρω Εγχειρίδια µπορούν να εκδίδονται και τµηµατικά και να 

συµπληρώνονται σταδιακά. 

Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου υποβάλλει στη ΡΑΕ αναλυτικές προτάσεις του για το περιεχόµενο των 

Εγχειριδίων των περιπτώσεων (β) και (γ) ανωτέρω.  

2. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ∆ιαχειριστής 

του ∆ικτύου υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ προτάσεις για επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις, υποδοµές, συστήµατα και εξοπλισµό που κρίνει αναγκαία για την 

αποτελεσµατική εφαρµογή του Κώδικα και προγραµµατισµό προς ένταξη στο Σχέδιο 

Ανάπτυξης του ∆ικτύου των κατάλληλων υποδοµών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 

ιδίως τα αναγκαία συστήµατα για την παρακολούθηση της Ποιότητας Υπηρεσιών 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κώδικα, µε στόχο την εφαρµογή Ορίων Ολικής 

Απόδοσης και Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων στα ακόλουθα στάδια: 

(α) Σε πρώτη φάση, και συγκεκριµένα από την πρώτη Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής 

που έπεται της έγκρισης των Εγχειριδίων Ποιότητας Ενέργειας και 

Εξυπηρέτησης, εφαρµογή Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων ως προς τις ακόλουθες 

διαστάσεις ποιότητας υπηρεσιών: 

αα) Για τις διαστάσεις Ποιότητας Εξυπηρέτησης που περιλαµβάνονται στο 

Πρόγραµµα Εγγυηµένων Υπηρεσιών του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, όπως 

έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ και ισχύει. 

ββ) Για τη διάρκεια και τη συχνότητα διακοπών τροφοδότησης και για 

διαστάσεις Ποιότητας Τάσης για τις οποίες καθορίζονται ρητά όρια βάσει 

του προτύπου ΕΝ50160, για πελάτες µε εξατοµικευµένη µέτρηση. 

(β) Από την αµέσως επόµενη Ρυθµιστική Περίοδο ∆ιανοµής: 

αα) Εφαρµογή Ορίων Ολικής Απόδοσης για τη µέση συχνότητα και τη µέση 

διάρκεια διακοπών τροφοδότησης. 

ββ) Εφαρµογή Ορίων Ατοµικών Εγγυήσεων για τη διάρκεια και τη συχνότητα 

διακοπών τροφοδότησης για πελάτες χωρίς εξατοµικευµένη µέτρηση. 

3. Έως την έγκριση των Εγχειριδίων, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εφαρµόζει ρυθµίσεις 

και πρακτικές σύµφωνες µε τους κανόνες, τις γενικές αρχές και το πνεύµα του 

Κώδικα. Η ΡΑΕ µπορεί οποτεδήποτε να προβαίνει σε υποδείξεις προς τον 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, µε τις οποίες ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υποχρεούται να 

συµµορφώνεται. Τυχόν οδηγίες που εκδίδονται κατά την µεταβατική αυτή περίοδο 

υποβάλλονται στη ΡΑΕ η οποία, κατά την κρίση της, υποδεικνύει την τήρηση της 

διαδικασίας έγκρισής τους ως τµήµα των Εγχειριδίων. 

4. Στις περιπτώσεις ρευµατοκλοπών που διαπιστώνονται µετά από αίτηµα ελέγχου 

µετρητή το οποίο υποβάλλεται από Χρήστη, σύµφωνα µε το άρθρο 87, ειδικά για 

έλεγχο της µετρητικής διάταξης για ρευµατοκλοπή και εντός έξι (6) µηνών από την 

έναρξη εφαρµογής του Εγχειριδίου Ρευµατοκλοπών για τον καθορισµό 

λεπτοµερειών εφαρµογής του άρθρου 95 και τιµών των παραµέτρων που 

προβλέπονται στο άρθρο αυτό, το καταλογιζόµενο ποσό λόγω ρευµατοκλοπής 

υπολογίζεται βάσει της διοικητικά οριζόµενης τιµής της παραγράφου 11 του άρθρου 

95 άνευ προσαύξησης, ενώ ο Χρήστης επιβαρύνεται επιπλέον µε το κόστος ελέγχου 
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µετρητή της παραγράφου 2 του άρθρου 87, αντί του διαχειριστικού κόστους της 

ρευµατοκλοπής της παραγράφου 11 του άρθρου 95, πλέον του κόστους για τυχόν 

αντικατάσταση βλαβέντων υλικών και εξοπλισµού της µετρητικής διάταξης. 

5. Μέρος των ποσών που συγκεντρώνονται από την καταβολή οφειλών λόγω 

ρευµατοκλοπών οι οποίες διαπιστώνονται έως και πέντε (5) έτη µετά την Ηµέρα 

Έναρξης Ενιαίων Υπολογισµών του άρθρου 97, και τα οποία αφορούν σε 

ρευµατοκλοπές που έλαβαν χώρα πριν την ως άνω ηµέρα και σε χρονικές περιόδους 

κατά τις οποίες οι πραγµατικές απώλειες ενέργειας στο ∆ίκτυο είναι µεγαλύτερες 

αυτών που υπολογίζονται βάσει των συντελεστών απωλειών του άρθρου 136, 

αποδίδεται στον ∆εσπόζοντα Προµηθευτή του άρθρου 97, µε χρέωση του 

αποθεµατικού ρευµατοκλοπών του άρθρου 95, παράγραφος 17 περίπτωση (β). Ο 

τρόπος υπολογισµού των ανωτέρω ποσών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µε απόφαση 

της ΡΑΕ. 

6. Μέχρι την έγκριση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης, οι διατάξεις του Εγχειριδίου ∆ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής 

Εκκαθάρισης (ΦΕΚ Β’2773/18.12.2015), όπως ισχύει, ισχύουν και εφαρµόζονται 

στο ∆ίκτυο, στο βαθµό που δεν αντίκεινται σε διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 

7. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της Μεθοδολογίας Υπολογισµού Απαιτούµενου Εσόδου του 

∆ικτύου κατά τα προβλεπόµενα στο Κεφάλαιο 29 και την έγκριση του Εγχειριδίου 

Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου, το έσοδο και, αντιστοίχως, οι χρεώσεις χρήσης του 

∆ικτύου καθορίζονται σύµφωνα µε τις σχετικές µεθοδολογίες που έχουν θεσπισθεί 

µε τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΠΑΝ/∆5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1990/19957 (ΦΕΚ Β' 

15/14.1.2008), ΥΠΕΚΑ/∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/608/οικ.12312 (ΦΕΚ Β' 947/30.6.2010) και 

ΥΠΕΚΑ/∆5/ΗΛ/Β/Φ.67/2186/28577/31.12.2010 (ΦΕΚ Β' 2094/31.12.2010) και τις 

υπ’ αριθµ. 840/17.10.2012 (ΦΕΚ Β΄360/19.11.12), 94/21.2.2013 (ΦΕΚ 

Β’502/5.3.2013) και 1017/20.12.2012 (ΦΕΚ Β’3443/27.12.2012) αποφάσεις της 

ΡΑΕ, καθώς και µε αποφάσεις που δύναται να εκδίδει η ΡΑΕ στο πλαίσιο των 

αρµοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 15 και 140 του ν.4011/2011. 

8. Έως την έκδοση του Εγχειριδίου Χρεώσεων Σύνδεσης Καταναλωτών για την 

έγκριση του Συστήµατος Συµµετοχών, βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, 

εξακολουθούν να εφαρµόζονται οι σχετικές πρακτικές του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

και ιδίως το ‘Σύστηµα Συµµετοχών’ και οι τιµές των συντελεστών για τον 

υπολογισµό της Συµµετοχής καταναλωτών στις δαπάνες σύνδεσης µε το δίκτυο 

διανοµής που έχουν εγκριθεί µε την Υπουργική Απόφαση ∆5/ΗΛ/Β/Φ1.10/6636/26-

3-2007 (ΦΕΚ440Β/30-3-2007). 


