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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το Νομοθετικό Πλαίσιο 

Με το Νόμο 4001/2011 «για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και 

Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις» ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/72/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 

«σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας».  

Με το Νόμο αυτό επήλθε ο λειτουργικός και νομικός διαχωρισμός της 

δραστηριότητας της διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης 

επιχείρησης ΔΕΗ ΑΕ και ανατέθηκαν στη νέα θυγατρική της εταιρεία με την 

επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» 

(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) οι αρμοδιότητες της διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ ως και η αρμοδιότητα 

της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). Στα πλαίσια του σκοπού 

αυτού ο ΔΕΔΔΗΕ εκτελεί τα καθήκοντα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων του Ε΄ Κεφαλαίου του 4ου Μέρους του Νόμου και των πράξεων που 

εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, ιδίως του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ 

(Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου), της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και του 

Κώδικα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ και της Άδειας Διαχείρισης 

Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ.  

Περαιτέρω, λόγω της κομβικής σημασίας του ΔΕΔΔΗΕ στην αγορά της ηλεκτρικής 

ενέργειας, ο ν. 4001/2011 καθορίζει συγκεκριμένους κανόνες που διασφαλίζουν 

την ανεξαρτησία του ΔΕΔΔΗΕ και τη διοικητική αυτοτέλειά του σε σχέση με 

οποιοδήποτε φορέα ή επιχείρηση του Ελληνικού Δημοσίου που δραστηριοποιείται 

στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή με τη 

ΔΕΗ ΑΕ και περιορίζει τις αρμοδιότητες της ΔΕΗ ΑΕ στην προστασία των 

οικονομικών δικαιωμάτων της.  

Στα πλαίσια αυτά και σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και το άρθρο 20 του 

καταστατικού του, ο ΔΕΔΔΗΕ εκτελεί Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (το αντικείμενο 

του οποίου αναλύεται παρακάτω) και έχει ορίσει Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, 

αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος 

Συμμόρφωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.  
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Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης (ΠΣ) καταρτίστηκε, όπως επιτάσσει ο ν. 4001/2011, 

από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, εγκρίθηκε από 

τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την 678/2014 Απόφασή της και 

εφαρμόζεται από τον ΔΕΔΔΗΕ από την 11.12.2014. Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα 

Συμμόρφωσης υποβλήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ στη ΡΑΕ το Μάρτιο 2015. Η ΡΑΕ με 

την επιστολή Ο-77699 / 07.06.2019 ζητά να γίνεται πλέον αναφορά στο 

επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 

 

Η υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ να εκτελεί το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, αποσκοπεί 

στην αποφυγή τυχόν διακριτικής συμπεριφοράς, μεροληπτικών εταιρικών 

πρακτικών και στρέβλωσης του ανταγωνισμού, καθορίζει τις υποχρεώσεις του 

Προσωπικού και της Διοίκησης ως και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για 

την αποφυγή των παραπάνω, αλλά και τον τρόπο και τα μέσα για την 

παρακολούθηση της εκτέλεσής του και τον έλεγχο της συμμόρφωσης της 

Εταιρείας προς αυτό. 

Οι Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης, όπως προκύπτει από το 

παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, κωδικοποιούνται συνοπτικά ως κατωτέρω: 

- ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

 Αφορά στον καθορισμό, στη διαβάθμιση και στη διαφύλαξη του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, τόσο 

αυτών που αφορούν στους χρήστες όσο και αυτών που αφορούν στις 

Δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ. 

- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 

 Αφορά στην ισότιμη παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες που αναφέρονται 

στη Δραστηριότητα και τις διαδικασίες που ακολουθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες 

θα πρέπει να καθορίζονται από τον ΔΕΔΔΗΕ κατά αμερόληπτο και 

αντικειμενικό - τεχνοκρατικό τρόπο χωρίς στρεβλώσεις και μεροληπτικές 

πρακτικές. 

- ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  

 Αφορά στις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την ισότιμη αντιμετώπιση 

των χρηστών χωρίς διακριτικές συμπεριφορές, μεροληπτικές πρακτικές και 

στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 

- ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
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 Αφορά στις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το διαχωρισμό της 

εταιρικής ταυτότητας και του αντικειμένου των Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ από 

τη ΔΕΗ ΑΕ και στην επικοινωνία τους στους χρήστες του ΕΔΔΗΕ. 

- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 Αφορά στις υποχρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την εκπαίδευση του 

Προσωπικού για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, τα μέτρα εφαρμογής του και 

τις συνέπειες που επισύρει η παραβίαση των όρων του. 

- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΕΗ ΑΕ 

 Αφορά στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ ΑΕ, 

οι οποίες πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να 

καταγράφονται. 

 

Υπεύθυνος, σύμφωνα με το άρθρο 124 §7 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 20 

του καταστατικού της Εταιρείας, για τον ανεξάρτητο έλεγχο της συμμόρφωσης 

του ΔΕΔΔΗΕ προς το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, υπό την επιφύλαξη των 

αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, είναι ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ (άρθρο 124 

§ 8) και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Είναι Υπεύθυνος για την παρακολούθηση & έλεγχο της εφαρμογής του 

Προγράμματος Συμμόρφωσης. 

 Εκπονεί και υποβάλλει στη ΡΑΕ:  

-  Ετήσια έκθεση έως 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, που δημοσιεύεται στην 

ιστοσελίδα της ΡΑΕ, η οποία αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για την 

εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης και στην οποία αξιολογείται 

η επάρκεια και η εφαρμογή τους και διατυπώνονται προτάσεις. 

-   Τριμηνιαίες αναφορές σε σχέση με την εκτέλεση του Προγράμματος από 

τον ΔΕΔΔΗΕ. 

-   Εκθέσεις σε σχέση με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις ΔΕΗ και 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 

Αντικείμενο της Έκθεσης 

Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται κατ‘ επιταγή του ν. 4001/2011, άρθρο 124 §10, 

σύμφωνα με τον οποίο (όπως αναφέρθηκε) ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης εκπονεί 

ετήσια Έκθεση και την κοινοποιεί στη ΡΑΕ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους. 

Στην Έκθεση αυτή αναφέρονται τα μέτρα που λαμβάνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ για 
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την εκτέλεση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, αξιολογείται η επάρκεια της 

εφαρμογής τους και διατυπώνονται προτάσεις του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης όσον 

αφορά στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και στην εκτέλεσή του. Η παρούσα Έκθεση 

αφορά το έτος 2020 και γίνεται σε συνέχεια των τριών τριμηνιαίων Αναφορών του 

2020 που έχουν ήδη υποβληθεί από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης στη ΡΑΕ (το 

αντικείμενο της τριμηνιαίας Αναφοράς του 4ου τριμήνου του 2020 περιλαμβάνεται 

στην παρούσα Έκθεση).  

 

Συνοπτικά, οι Ενότητες της Έκθεσης, αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα : 

- Η Ενότητα 2, στα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το 

2020. Κατά τη διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν 96 έλεγχοι.  

- Η Ενότητα 3, στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με 

την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση ΔΕΗ ΑΕ  

- Η Ενότητα 4, στα στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση εντολών αποκοπής 

λόγω χρέους. 

- Η Ενότητα 5, στις Αποδελτιώσεις Τύπου.  

- Η Ενότητα 6, στα συμπεράσματα επί της εφαρμογής των Μέτρων του 

Προγράμματος Συμμόρφωσης 

 

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι που σχετίζονται με επιτόπια επίσκεψη, κατά το έτος 

2020 ήσαν μειωμένοι, λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις του προσωπικού, 

στο πλαίσιο Μέτρων προστασίας των εργαζομένων από την πανδημία COVID-19. 
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2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Στον ακόλουθο πίνακα περιλαμβάνονται τα Μέτρα, το πλήθος των ελέγχων και οι 

Μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ που ελέγχθηκαν : 

 

A/A ΜΕΤΡΟ ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

1 1.1.1 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓρΔ) 

2 1.2.3 27 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΚΣΜ) 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΘΗΒΑΣ, 

ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 

ΑΙΓΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΑΣΤΡΟΥΣ, ΠΟΡΟΥ, 

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, Κ.ΑΧΑΪΑΣ, 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΣΗΤΕΙΑΣ, ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

ΥΠΟ-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: ΓΡΑΒΙΑΣ, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΣΠΗΛΙΟΥ,ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

3 1.3.2 1 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓρΔ) 

4 1.3.3 1 

5 1.5.2 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΔΡΘ) 

6 1.5.3 1 

7 1.6.1 1 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΠΔΑΠΣ) 
8 1.6.2 1 

9 1.6.4 1 

10 1.7.1 1 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΠΔΑΠΣ) 

11 1.7.2 1 

12 1.7.3 1 

13 1.7.4 1 

14 1.10.1 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΔΡΘ) 
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15 2.5.1 12 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΘΗΒΑΣ, 

ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ, ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 

ΑΙΓΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

16 2.5.2 12 

17 2.5.3 12 

18 3.1.1 1 ΠΕΡΙΟΧΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

19 3.2.1 4 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΧΔ) 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 

ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΠΠ-Η) 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

20 3.2.2 1 

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

21 3.4.1 1 

22 3.4.2 1 

23 3.5.1 1 

24 3.7.1 1 

25 5.3.1 1 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΗΣΙΩΝ (ΔΔΝ) 

26 5.3.2 1 

27 5.3.3 1 

28 5.3.4 1 

29 5.3.5 1 

30 5.3.6 1 

31 5.3.7 1 

32 6.2.1 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΝΥ) 

33 6.3.1 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΔΡΘ) 

34 6.4.1 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΓρΔ) 

ΣΥΝΟΛΟ 96  

 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων ανά Δραστηριότητα/Μέτρο : 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1 : «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΕΔΔΗΕ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.1.1: Διασφάλιση ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

των Οργάνων Διοίκησης και των προσώπων που αναφέρονται στην §2, άρθ 124 

του ν.4001/2011 και του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Το Γραφείο Διοίκησης μεριμνά για τη λήψη απόφασης από το ΔΣ ως προς τα 

πρόσωπα που σύμφωνα με το άρθρο 124 υπόκεινται στις συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις. Τα όποια απαιτούμενα έγγραφα συγκεντρώνονται με μέριμνα του 

Γραφείου Διοίκησης. Η διαδικασία αυτή γίνεται ετησίως και κάθε φορά που 

αναλαμβάνει αντίστοιχα καθήκοντα νέο πρόσωπο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

κάποιου στελέχους προς τα παραπάνω κριτήρια, το Γραφείο Διοίκησης πρέπει 

άμεσα να ενημερώσει εγγράφως τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Το Γραφείο 

Διοίκησης τηρεί το σχετικό αρχείο. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Βάσει του άρθρου 124 του ν.4001/2011 και σύμφωνα με την Απόφαση 

Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 202/26.6.2015 καθορίστηκαν τα Στελέχη του 

ΔΕΔΔΗΕ, τα οποία  με την ανάληψη των καθηκόντων τους και ετησίως, 

υπόκεινται στην υποχρέωση να καταθέσουν ενυπόγραφη δήλωση του άρθρου 8 

του Ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνουν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 

124 του ν. 4001/2011. Υπόχρεοι είναι οι παρακάτω : 

- Πρόεδρος, ΔΝΣ και τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ  

- Γενικοί Διευθυντές  

- Διευθυντές Διευθύνσεων και Κλιμακίων του ΔΕΔΔΗΕ 

- Υπεύθυνος Συμμόρφωσης  

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

υπήρχαν κατατεθειμένες οι αντίστοιχες Υπεύθυνες Δηλώσεις ανεξαρτησίας. για το 

σύνολο των υπόχρεων Στελεχών.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.1.1 είναι ικανοποιητική.  
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2 : «ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΕΔΔΗΕ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.2.3 : Διαχωρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ από τις 

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το Μέτρο 1.2.3, οφείλει να μεριμνήσει «…για τον 

κτιριακό ή χωροταξικό διαχωρισμό των γραφείων και των Υπηρεσιών 

εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ από τα γραφεία και τις Υπηρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ, στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει συστέγαση». 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2019, έχει καταγραφεί ότι υπολειπόταν μόνον 

ο διαχωρισμός δύο (2) κτιρίων με τον ακόλουθο προγραμματισμό της τότε 

αρμόδιας κεντρικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Ασφάλειας Εργασίας & Στεγαστικής 

Μέριμνας (ΔΟΑΕΣΜ) του ΔΕΔΔΗΕ: 

o Περιοχή Άμφισσας, με χρόνο υλοποίησης έως 30.6.2021 

o Έδρα Διεύθυνσης Περιφέρειας Νήσων, με χρόνο υλοποίησης έως 31.12.2020 

 

Επίσης, στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2019 έχει καταγραφεί ότι η 

συστέγαση με τις υπηρεσίες της ΔΕΗ στα κτίρια της Περιοχής Ιωαννίνων και της 

Περιοχής Αιγίου μπορεί να θεωρηθεί προβληματική. 

 

Τέλος, έχουν καταγραφεί αποκλίσεις ως προς την Σήμανση, στις Περιοχές 

Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Ιωαννίνων, Φλώρινας, Έδεσσας, 

Τρικάλων και στα Πρακτορεία Καλαμπάκας, Αμυνταίου, Αμφιλοχίας, Μεσολογγίου. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ : 

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος Αναφοράς, σε κτίρια 

Περιοχών και Πρακτορείων του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώνεται ότι η συστέγαση με τις 

υπηρεσίες της ΔΕΗ μπορεί να θεωρηθεί προβληματική στις ακόλουθες 

περιπτώσεις, δεδομένου ότι υπάρχει κοινή είσοδος στο κτίριο και υφίσταται 

διαχωρισμός μόνο εσωτερικά ή σε διαφορετικό όροφο σε σχέση με τη ΔΕΗ, ενώ η 

σήμανση είναι ανεπαρκής:  
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Κτίριο Σχόλιο 

Περιοχή ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

Πρακτορείο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  

Πρακτορείο ΣΗΤΕΙΑΣ  

Περιοχή ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Διάσπαρτα γραφεία ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορους ορόφους  

Περιοχή ΚΟΡΙΝΘΟΥ Γραφεία ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορους ορόφους 

 

Περιοχή ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

Πρακτορείο ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

 

Πρακτορείο ΣΗΤΕΙΑΣ 

 

 

Περιοχή ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 
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Σε σχέση με τις διαπιστώσεις, που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση 

Συμμόρφωσης 2019, ζητήθηκε από το αρμόδιο Κλιμάκιο Στεγαστικής Μέριμνας 

(ΚΣΜ) ενημέρωση και αιτιολόγηση των αποκλίσεων σχετικά με το διαχωρισμό των 

κτιριακών εγκαταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ., 

δεδομένου ότι η συστέγαση στο κτίριο της Περιοχής Άμφισσας και στην Έδρα 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Νήσων συνεχίζεται και καμία εργασία δεν είναι σε 

εξέλιξη: 

 

Το ΚΣΜ ενημέρωσε τον ΥΣ και αιτιολόγησε τις αποκλίσεις ως εξής: 

«Ο χωροταξικός διαχωρισμός των συστεγαζόμενων μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στα κτήρια της Άμφισσας (Δεστερλή – Κορδώνη & Καραχάλιου) και της Λ. 

Συγγρού 112, στην Αθήνα, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί για τους παρακάτω λόγους: 

α) Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τη ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥ-Σ και τη ΔΠΚΕ/Περιοχή 

Άμφισσας δεν σημειώθηκε καμία εξέλιξη σε όσα είχαν συμφωνηθεί τον 6ο 2019. Δεν έχει 

ακόμη δημοπρατηθεί η εργολαβία της ΔΥ-Σ στην οποία περιλαμβάνεται το έργο 

διαχωρισμού και διαμόρφωσης των χώρων του Καταστήματος Πωλήσεων της ΔΕΗ στην 

Άμφισσα. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του διαχωρισμού εξαρτάται από τη χρονική εξέλιξη των 

απαιτούμενων ενεργειών της  ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥ-Σ. 

Περιοχή ΑΜΦΙΣΑΣ 

 

 

Έδρα Διεύθυνσης Περιφέρειας Νήσων 
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β) Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση από τη ΔΠΝ, λόγω υπηρεσιακών αναγκών της ΔΕΗ 

Α.Ε./ΔΠΑΝ δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι μετακινήσεις τμημάτων των ΔΕΗ Α.Ε./ΔΠΑΝ 

και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΠΝ στο κτήριο επί της Λ. Συγγρού 112, στη Αθήνα. Εκτιμώμενος 

χρόνος ολοκλήρωσης του πλήρους διαχωρισμού: 31.12.2021.» 

 

Σε σχέση με τις διαπιστώσεις, που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση 

Συμμόρφωσης 2019, για την προβληματική συστέγαση με τις υπηρεσίες της ΔΕΗ 

στα κτίρια της Περιοχής Ιωαννίνων και της Περιοχής Αιγίου, καθώς και για τις 

αποκλίσεις ως προς την Σήμανση, σε 6 Περιοχές και σε 4 Πρακτορεία, αν και 

ζητήθηκε δεν υπήρξε ενημέρωση από το αρμόδιο Κλιμάκιο Στεγαστικής Μέριμνας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η απαίτηση του Μέτρου σχετικά με τον κτιριακό ή χωροταξικό διαχωρισμό των 

γραφείων και των Υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ από τα γραφεία και τις 

Υπηρεσίες της ΔΕΗ ΑΕ, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει συστέγαση, δεν έχει 

ολοκληρωθεί, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του 

διαχωρισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα 

Συμμόρφωσης (κτίριο Περιοχή Άμφισσας προθεσμία έως 31.05.2015 και Έδρα 

Διεύθυνσης Περιφέρειας Νήσων προθεσμία έως 31.12.2016).  

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.2.3 είναι μη ικανοποιητική. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.3 : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.3.2 : Διασφάλιση ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για τις 

διαχωρισμένες υπηρεσίες και τη διακριτή ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Το Γραφείο Διοίκησης μεριμνά για την έγκριση από το ΔΕΔΔΗΕ προγράμματος 

προωθητικών ενεργειών σχετικά με την ενημέρωση των χρηστών αλλά και του 

ευρύτερου κοινού, με κύριο στόχο την κατανόηση του διαχωρισμού της 

ταυτότητας και του διακριτού αντικειμένου του ΔΕΔΔΗΕ από αυτό της ΔΕΗ ΑΕ.  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στις Ετήσιες Εκθέσεις Συμμόρφωσης 2014 και 2015, έχουν καταγραφεί τα εξής : 

 Έγινε ενημέρωση των τοπικών αρχών και φορέων για την έναρξη της 

λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ (Μάιος 2012). 

 Ο ΔΕΔΔΗΕ απέστειλε προς τους καταναλωτές (Δεκέμβριος 2013-

Φεβρουάριος 2014), μέσω των λογαριασμών πληρωμής του ηλεκτρικού 

ρεύματος όλων των προμηθευτών, ενημερωτικά φυλλάδια, όπου αναλύεται 

το αντικείμενό του και τονίζεται ότι παρέχει τις Υπηρεσίες του με 

αμεροληψία και διαφάνεια.  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

ο ΔΕΔΔΗΕ έχει έκτοτε προβεί στις παρακάτω ενέργειες : 

2016: Διανομή εταιρικού εντύπου, αποστολή ενημερωτικού εντύπου για τη 

λειτουργία του 11500 (μέσω εμφακέλωσης στους λογαριασμούς των 

Προμηθευτών), ανάρτηση στον εταιρικό ιστότοπο ενημερωτικού video 

2017: Αποστολή ενημερωτικού εντύπου για τις νέες υπηρεσίες του 11500 

(μέσω εμφακέλωσης στους λογαριασμούς των Προμηθευτών) 

2018: Αποστολή ενημερωτικού εντύπου για τις ρευματοκλοπές (μέσω 

εμφακέλωσης στους λογαριασμούς των Προμηθευτών), ανάρτηση στον 

εταιρικό ιστότοπο ενημερωτικού video 

2019: Ανασχεδιασμός του εταιρικού ιστοτόπου με νέες εφαρμογές 
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Εντούτοις, είναι γενικά εμφανές από τις αποδελτιώσεις τύπου, ότι δεν έχει γίνει 

κατανοητή η διακριτή ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ στο ευρύτερο κοινό. Η κοινή γνώμη 

συγχέει τη ΔΕΗ με το ΔΕΔΔΗΕ, αναφέροντας με μεγάλη συχνότητα π.χ. εργασίες 

που εκτελεί ο ΔΕΔΔΗΕ, ως γενόμενες από την ΔΕΗ. Ενδεικτικά : «συνεργεία 

βλαβών της ΔΕΗ» ή «συνεργεία της ΔΕΗ έκοψαν το ρεύμα».  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η απαίτηση του Μέτρου αναφορικά με τη διασφάλιση ενημέρωσης για τη διακριτή 

ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ, υπολείπεται του επιθυμητού, παρ’ όλο που έχουν γίνει 

κάποιες ενέργειες. Επιβάλλεται η προώθηση της διαχωρισμένης εταιρικής 

ταυτότητας στο ευρύ κοινό και η ενημέρωσή του για τις παρεχόμενες από το 

ΔΕΔΔΗΕ υπηρεσίες, που θα ενισχύσει τη διακριτή παρουσία της Εταιρείας και θα 

καταστήσει σαφές το διαχωρισμένο αντικείμενό της έναντι της ΔΕΗ ΑΕ. 

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.3.2 χρήζει επανεξέτασης. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 1.3.3 : Διασφάλιση μέσω έρευνας ότι έχει επιτευχθεί η αναγνωρισιμότητα 

του ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Το Γραφείο Διοίκησης, μεριμνά για τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης ώστε να 

διαπιστωθεί το κατά πόσο ο ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη ως 

ανεξάρτητη Εταιρεία, όπως και το κατά πόσο, το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 

του αναγνωρίζεται ως διακριτό από τις άλλες δραστηριότητες της Μητρικής 

Εταιρείας.  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2017, έχει καταγραφεί έρευνα 

αναγνωρισιμότητας που πραγματοποιήθηκε από εταιρεία δημοσκοπήσεων και 

ερευνών αγοράς κατά το χρονικό διάστημα 8-24/3/2017. 

Η έρευνα κατέληγε τότε στο ακόλουθο συμπέρασμα:  

«Από το σύνολο των ευρημάτων προκύπτει σαφώς περιορισμένη γνώση για το 

ΔΕΔΔΗΕ, (λογικό με βάση τα χρόνια ύπαρξης του και την πολύ μικρή μέχρι 

σήμερα επικοινωνία του), γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη να κινηθεί ο ΔΕΔΔΗΕ 
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με στόχο την άνοδο και της ονομαστικής αλλά και της ουσιαστικής 

αναγνωρισιμότητάς του». 

 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει διενεργήσει νεότερη έρευνα κοινής γνώμης ώστε να 

διαπιστωθεί το κατά πόσο ο ΔΕΔΔΗΕ αναγνωρίζεται από την κοινή γνώμη ως 

ανεξάρτητη Εταιρεία, με διακριτό αντικείμενο δραστηριοτήτων από τη ΔΕΗ. 

Εν τούτοις, δηλώθηκε ότι η δράση αυτή θα εξετασθεί μελλοντικά από τη Διοίκηση 

της Εταιρείας. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η απαίτηση του Μέτρου αναφορικά με τη διενέργεια έρευνας κοινής γνώμης, 

εκκρεμεί. 

Η εν λόγω έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του 

μέτρου προώθησης των υπηρεσιών και της αναγνωρισιμότητας (Μέτρο 1.3.2). Τα 

αποτελέσματα της έρευνας να κοινοποιηθούν στο Γραφείο του Υπεύθυνου 

Συμμόρφωσης. 

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.3.3 χρήζει επανεξέτασης. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.5 : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΔΕΔΔΗΕ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.5.2 : Εξασφάλιση εκπαίδευσης του Προσωπικού της πρώτης γραμμής 

(call-center, εξυπηρέτησης πελατών κλπ) 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ καθορίζει το Προσωπικό το οποίο εμπίπτει στην παραπάνω κατηγορία. 

Τη σχετική κατάσταση κοινοποιεί στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και σε συνεργασία 

μαζί του καταρτίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αποστέλλει στο Γραφείο του 

Υπεύθυνου Συμμόρφωσης απολογιστικά στοιχεία της εκπαίδευσης. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στις Ετήσιες Εκθέσεις Συμμόρφωσης 2014 και 2015, έχει καταγραφεί ότι 

εκπαιδεύτηκαν 766 Υπάλληλοι (call-center, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση 

αρχείου πελατών κλπ.) 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

δεν έχει γίνει μεταγενέστερα του 2015 αυτοτελής εκπαίδευση του προσωπικού 

που απασχολείται στην εξυπηρέτηση πελατών και το call-center. Έχουν λάβει 

χώρα υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, χωρίς 

νεότερη καταγραφή των απασχολουμένων στα συγκεκριμένα αντικείμενα και 

εκπαίδευση αυτών στο πλαίσιο του Μέτρου 1.5.2. 

Έχουν γίνει ενέργειες γενικής ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, σε 

Προϊσταμένους και προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών για 3 Περιφέρειες, στο 

πλαίσιο εκπαίδευσής τους για το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Η εν λόγω 

εκπαίδευση παραμένει σε εκκρεμότητα για τις υπόλοιπες Περιφέρειες, λόγω 

COVID-19. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η απαίτηση του Μέτρου αναφορικά με την εκπαίδευσης του Προσωπικού της 

πρώτης γραμμής, υπολείπεται του επιθυμητού. Επιβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ να 

ενημερώσει και εκπαιδεύσει κατάλληλα τους εργαζομένους της κατηγορίας αυτής. 

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.5.2 χρήζει επανεξέτασης.  
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ΜΕΤΡΟ 1.5.3 : Διασφάλιση ειδικής εκπαίδευσης του Προσωπικού που διαχειρίζεται 

εμπιστευτικά ή εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα ή εσωτερικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ καθορίζει το Προσωπικό των παραπάνω ειδικών κατηγοριών, 

κοινοποιεί τη σχετική κατάσταση στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και σε συνεργασία 

μαζί του καταρτίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

Επίσης, αποστέλλει στο Γραφείο του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης τα απολογιστικά 

στοιχεία της εκπαίδευσης. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2014, έχει καταγραφεί ότι εκδόθηκε σειρά 

οδηγιών που αφορούν τη διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών, τους 

κανόνες για τη διαχείρισή τους και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές. Συγκεκριμένα 

έχουν εκδοθεί τα παρακάτω τεύχη: 

 Πλαίσιο Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Πρότυπο Κωδικών Πρόσβασης 

 Πρότυπο Ασφάλειας Εφαρμογών Πληροφορικής 

 Πρότυπο Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων 

 Διαδικασία Διαχείρισης Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Πλην όμως, δεν έχει καταγραφεί ότι διενεργήθηκε ειδική εκπαίδευση του 

Προσωπικού που διαχειρίζεται εμπιστευτικά ή εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα ή 

εσωτερικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, ζητήθηκε 

ενημέρωση για όσες ενέργειες έχουν γίνει ή έχουν δρομολογηθεί σχετικά με τη 

διασφάλιση ειδικής εκπαίδευσης του Προσωπικού που διαχειρίζεται εμπιστευτικά ή 

εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα ή εσωτερικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ, έως την 

εφαρμογή του GDPR (Κανονισμός ΕΚ 679_2016) από 25.5.2018, αλλά και τι έχει 

προβλεφθεί μετά τον ορισμό του DPO ΔΕΔΔΗΕ. 

Διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Προϊσταμένων και προσωπικού 

εξυπηρέτησης πελατών για το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, γίνεται σύντομη 

παρουσίαση ενότητας για τα ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα. Όμως, δεν έχει 
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υπάρξει ακόμη ειδική εκπαίδευση, δεδομένου ότι όπως ενημέρωσε η αρμόδια 

Διεύθυνση (ΔΡΘ), πρέπει πρώτα να καθοριστούν οι εμπορικά ευαίσθητες και 

εμπιστευτικές πληροφορίες για τον ΔΕΔΔΗΕ κι ακολούθως να γίνει καθορισμός 

του προσωπικού που διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές. Προβλέπεται να 

δρομολογηθεί σχετική καταγραφή και εκπαίδευση στο πλαίσιο εφαρμογής του 

GDPR στην Εταιρεία. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.5.3 είναι σε εκκρεμότητα. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.6 : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΙΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΗ 

ΑΕ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.6.1 : Διαφύλαξη εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών και εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών στα υφιστάμενα ΙΤ 

συστήματα 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Στον «Οδηγό Συμμόρφωσης Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΕΔΔΗΕ» που 

επισυνάπτεται στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, περιγράφονται αναλυτικά όλα τα 

πληροφοριακά συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ. Η πλήρης ανάλυση των διαδικασιών για 

τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών 

καθορίζεται στο «Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ» 

το οποίο εκδίδεται με μέριμνα της ΔΠΛΤ. 

 

ΜΕΤΡΟ 1.6.2 : Διαφύλαξη εμπιστευτικού χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων 

πληροφοριών και εσωτερικών εμπιστευτικών πληροφοριών στα νέα ΙΤ συστήματα 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο Ιδιοκτήτης κάθε νέας εφαρμογής εξετάζει την εφαρμογή και την κατατάσσει σε 

μία από τις κατηγορίες εμπιστευτικότητας στο παράρτημα «Οδηγός Συμμόρφωσης 

Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΕΔΔΗΕ» που επισυνάπτεται στο Πρόγραμμα 

Συμμόρφωσης. Παράλληλα μεριμνά για την έγκαιρη και ορθή επικοινωνία των εν 

λόγω αλλαγών στους χρήστες των εφαρμογών, αλλά και στον Υπεύθυνο 

Συμμόρφωσης. 

 

ΜΕΤΡΟ 1.6.4 : Αναγνώριση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στα 

συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και διασφάλιση της ορθής διαχείρισης αυτών 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Στον «Οδηγό Συμμόρφωσης για τη Διαχείριση Πληροφοριών» που επισυνάπτεται 

στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, περιγράφονται τα βασικά είδη πληροφοριών που 

διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, και γίνεται κατηγοριοποίηση αυτών με βασικό κριτήριο 
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την εμπιστευτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία. Ειδικότερα, για κάθε είδος πληροφορίας αναφέρεται η κατηγορία του 

εμπλεκόμενου που αφορά (καταναλωτές, προμηθευτές, παραγωγοί), γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των στοιχείων, του τρόπου πρόσβασης/διάθεσης αυτών και 

αναφέρεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που φέρει την κύρια ευθύνη 

διαχείρισής τους.  

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ μεριμνούν ώστε ο εν λόγω Οδηγός να 

ενημερώνεται με τυχόν αλλαγές στη διαχείριση των πληροφοριών που 

αναφέρονται σε αυτόν, αλλά και με τυχόν επιπλέον είδη πληροφορίας που 

διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, οι αρμόδιες Υπηρεσίες φροντίζουν για την 

τήρηση των προβλεπόμενων από τον οδηγό αναφορικά με τη πρόσβαση/διάθεση 

των πληροφοριών. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2014, όσον αφορά στα ευαίσθητα εμπορικά 

δεδομένα έχει καταγραφεί μόνο ότι ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε σειρά οδηγιών σε σχέση 

με τα ΙΤ συστήματα, που αφορούν διαφύλαξη των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ στα Μέτρα Δραστηριότητας 1.6: 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

έχει έκτοτε συνταχθεί και αναρτηθεί σημαντικό πλήθος πρόσθετων τευχών που 

αφορούν τα ΙΤ συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ.  

Όπως είναι γνωστό, μετά τις 25.5.2018, τα θέματα διαχείρισης προσωπικών 

δεδομένων εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του DPO και του Κλιμακίου Προστασίας 

Δεδομένων και Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΠΔΑΠΣ). Το ΚΠΔΑΠΣ 

ενημέρωσε για τις δράσεις συμμόρφωσης στον GDPR από τις αρχές του 2020: 

 Πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενημέρωση χρηστών του 

δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ (πελατών, προμηθευτών) και χρηστών του διαδικτυακού 

τόπου της εταιρείας 

 Πολιτική cookies σχετικά με τη συμμόρφωση με την ειδική νομοθεσία για τις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες 

 Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων εργαζομένων σε περίπτωση 

επεξεργασίας για έκτακτες περιστάσεις και στο πλαίσιο της διαχείρισης του 

Covid-19 
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 Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, κείμενο 

υποχρεώσεων εργαζομένων, και ενημέρωση για επεξεργασία μέσω συστήματος 

βιντεοεπιτήρησης 

 Οδηγίες προς τους τομείς διαχείρισης αιτημάτων καταναλωτών στο πλαίσιο 

εναρμόνισης με το GDPR 

 Δεκάλογος συμμόρφωσης με το GDPR για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρείας 

 Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ενημέρωση εργολάβων του 

Αναδόχου και μελών ΔΣ του Αναδόχου. 

 Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση Διευθυντών 

 Δημιουργία γραφείου DPΟ 

 Ίδρυση και λειτουργία της οργανωτικής δομής Κλιμάκιο Προστασίας Δεδομένων 

& Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων με κύρια αρμοδιότητα την 

εναρμόνιση και τον σχεδιασμό στρατηγικής σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων καθώς και για θέματα Ασφάλειας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. 

 

Τέλος, η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) του ΔΕΔΔΗΕ, 

πιστοποιήθηκε κατά ISO 27001 / 2013 το οποίο αφορά Διαχείριση Ασφάλειας 

Πληροφοριών, τον Οκτώβριο 2019. Σύμφωνα με τις απατήσεις του προτύπου, η 

ΔΠΛΤ θα πρέπει να επιθεωρείται σε ετήσια βάση ώστε να αξιολογείται η 

συμμόρφωσή της σε σχέση με το εν λόγω Πρότυπο. Στις 16.12.20 ολοκληρώθηκε 

με επιτυχία η 1η επιθεώρηση – επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) της ΔΠΛΤ από εξωτερικό Φορέα Πιστοποίησης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή των Μέτρων 1.6.1 & 1.6.2 είναι ικανοποιητική 

Σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης για αναγνώριση των εμπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών στα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και διασφάλιση της ορθής 

διαχείρισης αυτών, η εφαρμογή του Μέτρου 1.6.4 είναι σε εκκρεμότητα, ενώ το 

Παράρτημα του Προγράμματος Συμμόρφωσης «Οδηγός Συμμόρφωσης για τη 

Διαχείριση Πληροφοριών» χρήζει επικαιροποίησης.  
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.7 : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.7.1 : Καθορισμός του τρόπου διαχείρισης και διαφύλαξης των εμπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά έγγραφα 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για την έκδοση οδηγίας όπου θα καθορίζεται ο τρόπος 

διαβάθμισης, διαχείρισης και διαφύλαξης των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών 

του ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά έγγραφα. Η οδηγία διαβάθμισης, διαχείρισης και 

διαφύλαξης των εμπιστευτικών πληροφοριών κοινοποιείται στον Υπεύθυνο 

Συμμόρφωσης. 

 

ΜΕΤΡΟ 1.7.2 : Καθορισμός των εγγράφων που περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες του ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά έγγραφα 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ καθορίζει τα εσωτερικά έγγραφα που περιέχουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες και συντάσσει σχετική λίστα.  

 

ΜΕΤΡΟ 1.7.3 : Προσδιορισμός και εκπαίδευση του προσωπικού που χειρίζεται 

εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ καταρτίζει κατάσταση με το Προσωπικό που διαχειρίζεται και 

επεξεργάζεται εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες σε εσωτερικά έγγραφα και 

συντάσσει σχετική λίστα. Το Προσωπικό αυτό εκπαιδεύεται σύμφωνα με μέτρο 

1.5.3.  

 

ΜΕΤΡΟ 1.7.4 : Αναγνώριση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στα 

εσωτερικά έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ και διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας αυτών 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Στον «Οδηγό Συμμόρφωσης για τη Διαχείριση Πληροφοριών» που επισυνάπτεται 

στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, περιγράφονται τα βασικά είδη πληροφοριών που 

διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, και γίνεται κατηγοριοποίηση αυτών με βασικό κριτήριο 

την εμπιστευτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από την κείμενη 

νομοθεσία. Ειδικότερα, για κάθε είδος πληροφορίας αναφέρεται η κατηγορία του 

εμπλεκόμενου που αφορά (καταναλωτές, προμηθευτές, παραγωγοί), γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των στοιχείων, του τρόπου πρόσβασης/διάθεσης αυτών και 

αναφέρεται η αρμόδια Υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ που φέρει την κύρια ευθύνη 

διαχείρισής τους.  

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ μεριμνούν ώστε ο εν λόγω Οδηγός να 

ενημερώνεται με τυχόν αλλαγές στη διαχείριση των πληροφοριών που 

αναφέρονται σε αυτόν, αλλά και με τυχόν επιπλέον είδη πληροφορίας που 

διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Επιπλέον, οι αρμόδιες Υπηρεσίες φροντίζουν για την 

τήρηση των προβλεπόμενων από τον οδηγό αναφορικά με τη πρόσβαση/διάθεση 

των πληροφοριών.  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Για τα Μέτρα της Δραστηριότητας 1.7 δεν υπάρχουν καταγραφές σε 

προγενέστερες Εκθέσεις Συμμόρφωσης.  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ στα Μέτρα Δραστηριότητας 1.7 : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, έγινε ερώτημα 

προς την DPO και το Κλιμάκιο Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας 

Πληροφοριακών Συστημάτων (ΚΠΔΑΠΣ) για όσες ενέργειες έχουν γίνει ή έχουν 

δρομολογηθεί σχετικά με τη θέματα αρμοδιότητά τους, στο πλαίσιο προστασίας 

των προσωπικών δεδομένων, μετά την εφαρμογή του GDPR (Κανονισμός ΕΚ 

679_2016) από 25.5.2018. 

 

Το ΚΠΔΑΠΣ ενημέρωσε για τις δράσεις ως προς τη συμμόρφωση στον GDPR, από 

τις αρχές του 2020, χωρίς να γίνεται ιδιαίτερη μνεία στα θέματα των εμπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών της Δραστηριότητας 1.7 
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Κατόπιν αυτών, για τα εσωτερικά έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώνεται ότι δεν έχει 

γίνει: 

- Έκδοση οδηγίας διαβάθμισης, διαχείρισης και διαφύλαξης των εμπορικά 

ευαίσθητων πληροφοριών 

- Καθορισμός των εγγράφων που περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες 

πληροφορίες 

- Καταγραφή και ειδική εκπαίδευση των μισθωτών που εμπλέκονται με τα 

ευαίσθητα εμπορικά δεδομένα 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή των Μέτρων 1.7.1, 1.7.2 και 1.7.3 είναι σε εκκρεμότητα. 

Σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης του ΔΕΔΔΗΕ για Αναγνώριση των 

εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στα εσωτερικά έγγραφα του ΔΕΔΔΗΕ και 

διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας αυτών, η εφαρμογή του Μέτρου 1.7.4 είναι σε 

εκκρεμότητα, ενώ το Παράρτημα του Προγράμματος Συμμόρφωσης «Οδηγός 

Συμμόρφωσης για τη Διαχείριση Πληροφοριών» χρήζει επικαιροποίησης.  



                             ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2020 ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.                                           

 

 
26 

 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.10 : «ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ» 

 

ΜΕΤΡΟ 1.10.1: Διασφάλιση δημιουργίας της κατάλληλης οργάνωσης για τη 

διαχείριση της δειγματοληπτικής έρευνας του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών 

του ΕΔΔΗΕ, για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες από το ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασίας που θα αφορά στη συλλογή και 

επεξεργασία στοιχείων απαντήσεων χρηστών του ΕΔΔΗΕ, σχετικά με την 

ικανοποίησή τους από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες από το ΔΕΔΔΗΕ, με 

καταρχήν εστίαση στις Εγγυημένες Υπηρεσίες. Στη συνέχεια θα συντάσσει έκθεση, 

σε ετήσια βάση, με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της παραπάνω 

επεξεργασίας. Η έκθεση θα υποβάλλεται και στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στις Ετήσιες Εκθέσεις Συμμόρφωσης 2017 και 2018, έχει καταγραφεί η υλοποίηση 

των προβλεπόμενων από το Μέτρο απαιτήσεων αναφορικά με την κατάλληλη 

οργάνωση της εταιρείας για τη διαχείριση της δειγματοληπτικής έρευνας του 

βαθμού ικανοποίησης των χρηστών του ΕΔΔΗΕ. Στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης 

κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματά των δύο πρώτων ερευνών 2017 και 2018. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, ζητήθηκε και 

υποβλήθηκαν στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, οι Εκθέσεις σχετικά με τα 

αποτελέσματα της 3ης και 4ης διεξαχθείσας Έρευνας Ικανοποίησης Πελατών 

ΔΕΔΔΗΕ κατά τα έτη 2019 και 2020.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 1.10.1 είναι ικανοποιητική. 

.  
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.5 : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ»  

 

ΜΕΤΡΟ 2.5.1 : Εξασφάλιση της διαφάνειας & του διαχωρισμού της ταυτότητας 

του ΔΕΔΔΗΕ από τις δραστηριότητες της Μητρικής Εταιρείας 

ΜΕΤΡΟ 2.5.2 : Εξασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης των πελατών 

ΜΕΤΡΟ 2.5.3 : Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των πελατών 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συμπεριλάβει στις Συμβάσεις που συνάπτει με τους 

εργολάβους για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών στο ΕΔΔΗΕ, κατάλληλους 

όρους, με τους οποίους θα διασφαλιστεί : 

 

 Η αναγνωρισιμότητα των συνεργείων του εργολάβου. 

 Η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των χρηστών Δικτύου από τα συνεργεία των 

εργολάβων.  

 Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες Δικτύου και 

ιδιαίτερα στους νέους χρήστες. 

 Η μη πρόσβαση των εργολάβων στα στοιχεία των προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας των υφιστάμενων πελατών. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Σε προγενέστερες Ετήσιες Εκθέσεις Συμμόρφωσης, έχει καταγραφεί ικανοποιητική 

εν γένει εφαρμογή και τήρηση των όρων που προβλέπονται στα Μέτρα της 

συγκεκριμένης Δραστηριότητας. 

Στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2019, έχει καταγραφεί ότι εντοπίστηκαν 

αποκλίσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των Αναδόχων Έργων και Υπηρεσιών του 

ΔΕΔΔΗΕ α) στη χρήση εταιρικής ταυτότητας ΔΕΔΔΗΕ από το προσωπικό τους και 

στα μέσα που χρησιμοποιούν, καθώς και β) στην επαρκή σήμανση/περίφραξη των 

έργων και τήρηση των μέτρων ασφαλείας για πεζούς και οχήματα 

 

Τα παραπάνω τέθηκαν στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ και έγιναν 

συστάσεις του Υ.Σ. για την αντιμετώπισή τους. 
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ στα Μέτρα Δραστηριότητας 2.5: 

Από τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος Αναφοράς σε δώδεκα  

(12) Περιοχές, προκύπτει: 

ΜΕΤΡΟ 2.5.1 

o Ενσωμάτωση των όρων (ταυτότητες & ενδυμασία προσωπικού των εργολάβων 

και σήμανση οχημάτων των εργολάβων) του Προγράμματος Συμμόρφωσης στις 

τοπικές συμβάσεις με τους εργολάβους 

o Εφαρμογή των όρων ως προς τις ταυτότητες & την ενδυμασία του προσωπικού 

των εργολάβων 

o Εφαρμογή των όρων ως προς τη σήμανση των οχημάτων των εργολάβων 

 

ΜΕΤΡΟ 2.5.2 

o Κάθε πελάτης απολαμβάνει ιδίου επιπέδου υπηρεσίες και συναλλακτική 

συμπεριφορά από το προσωπικό των εργολάβων, ανεξαρτήτως των συμβατικών 

σχέσεων του πελάτη με τον προμηθευτή του. 

 

ΜΕΤΡΟ 2.5.3 

o Τηρείται η υποχρέωση των εργολάβων να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα των στοιχείων που έρχονται στην κατοχή τους, όπως στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) χρηστών του ΕΔΔΗΕ 

 

Σε σχέση με τις αποκλίσεις, που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 

2019, κατά το έτος Αναφοράς δεν κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί κατά πόσον 

έχουν αντιμετωπιστεί, λόγω των μειωμένων επιτόπιων ελέγχων συνεπεία των 

περιορισμών στις μετακινήσεις του προσωπικού, στο πλαίσιο Μέτρων προστασίας 

των εργαζομένων από την πανδημία COVID-19.  

Υπό ομαλές εργασιακές συνθήκες, επόμενοι επιτόπιοι έλεγχοι θα καταδείξουν τη 

Συμμόρφωση (και σε ποιο βαθμό) των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ στα 

Μέτρα της Δραστηριότητας 2.5 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή των Μέτρων της Δραστηριότητας 2.5 είναι κατ’ αρχήν ικανοποιητική. 

Ο έλεγχος εφαρμογής θα συνεχιστεί. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2 : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ» 

 

ΜΕΤΡΟ 3.2.1 : Διασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους για τη 

σύνδεση Μονάδων διασπαρμένης παραγωγής 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Οι Περιφέρειες και οι Περιοχές μεριμνούν για την τήρηση των τεχνικών οδηγιών 

σύνδεσης στο Δίκτυο ΜΤ και το Δίκτυο ΧΤ κατά την εξέταση των αιτημάτων των 

παραγωγών. 

Τρόπος ελέγχου : Διαπίστωση ότι οι μελέτες των έργων σύνδεσης είναι 

συμβατές με τις οδηγίες που έχουν σταλεί. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2019, έχει καταγραφεί ότι εντοπίστηκαν 

αποκλίσεις. Ειδικότερα, έχει εντοπιστεί ως εκκρεμότητα η έκδοση Εγχειριδίου 

Πρόσβασης στο Δίκτυο για τη σύνδεση Παραγωγών στο Δίκτυο Διανομής. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Με την έκδοση της Απόφασης Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083, που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 940 Β/20-3-2020, o Νομοθέτης καθόρισε Ειδικό Πλαίσιο 

Προτεραιότητας στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από το ΔΕΔΔΗΕ. Ακολούθως, η αρμόδια Διεύθυνση Χρηστών 

Δικτύου (ΔΧΔ) του ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε την Οδηγία ΔΧΔ/5935/30-4-2020 με την 

οποία ζήτησε να υπάρχει αυστηρή παρακολούθηση της χρονικής προτεραιότητας 

των αιτημάτων με Ημερήσιο Κύκλο, καθημερινή ενημέρωση της εφαρμογή ΑΠΕ με 

οποιαδήποτε αποδεκτή αλλαγή και άμεση καταχώρηση των νέων αιτημάτων για 

χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Περιφερείας 

Πελοποννήσου-Ηπείρου (ΔΠΠ-Η), διαπιστώθηκε ότι εφαρμόζεται η Οδηγία 

ΔΧΔ/5935/30-4-2020 με την οποία καθορίζεται η σειρά Προτεραιότητας σε 

κατηγορίες παραγωγών βάσει της χρονικής σειράς κατάθεσης των αιτήσεων και 

έχουν δημιουργηθεί νέες διακριτές λίστες με σειρά προτεραιότητας για τα 

αιτήματα χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ, ως 

ακολούθως: 
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 Ήπειρος (Άρτα, Ιωάννινα) & Αιτωλοακαρνανία 

 Πελοπόννησος  

 Λίστα με αιτήματα διατήρησης σε εκκρεμότητα 

 

Σε σχέση με τις διαπιστώσεις, που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση 

Συμμόρφωσης 2019, ζητήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Χρηστών Δικτύου 

(ΔΧΔ) ενημέρωση ως προς την εκκρεμότητα έκδοσης Εγχειριδίου Πρόσβασης στο 

Δίκτυο για τη σύνδεση Παραγωγών στο Δίκτυο Διανομής. 

Η ΔΧΔ ενημέρωσε τον ΥΣ ως εξής: 

«Καθ’ υλοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, ολοκληρώθηκε το 

Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο από την Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε με απόφαση 

ΔΝΣ με τα σχετικά  

1.    ΓρΔ 3752/23.03.2017 - Σύσταση Ομάδων Εργασίας Σύνταξης Εγχειριδίων ΚΔΔ  

2.    ΓρΔ 11878/16.10 2018 - Αναθεώρηση Σύστασης Ομάδων Εργασίας Σύνταξης 

και υποβάλλεται αρμοδίως, έτοιμο προς υποβολή στην ΡΑΕ, αφού προηγήθηκε εσωτερική 

διαβούλευση με τις μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ. Με το Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο, 

καθορίζονται οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τη σύνδεση και 

λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των Χρηστών στο Δίκτυο. Το Εγχειρίδιο αυτό 

αποτελεί κανονιστικό κείμενο και περιλαμβάνει δύο τμήματα που εξειδικεύουν τη 

διαδικασία και τις τεχνικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Δίκτυο Καταναλωτών και 

Παραγωγών. 

Ειδικότερα, το Εγχειρίδιο Πρόσβασης στο Δίκτυο αφορά σε όλους τους Χρήστες που 

συνδέονται στο Δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) και Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) του Διασυνδεδεμένου 

συστήματος  και του Δικτύου ΜΔΝ. Αποτελεί τη βάση με τις γενικές απαιτήσεις πρόσβασης 

Χρηστών στο Δίκτυο και μπορεί να συμπληρώνεται με τις τεχνικές οδηγίες εφαρμογής του 

Διαχειριστή Δικτύου…» 

Αναφέροντας ότι: «…δεν είναι γνωστό το ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα για την υποβολή 

του στη ΡΑΕ» 

 

Μετά τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι έχουν γίνει ενέργειες, εντούτοις η 

εκκρεμότητα παραμένει. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 3.2.1 χρήζει επανεξέτασης. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.3 : «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΜΔΝ» 

 

Η εκκαθάριση αγοράς περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια : 

 Τιμολόγηση Παραγωγών ΑΠΕ, σύμφωνα με τις Συμβάσεις Πώλησης και το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 Εκκαθάριση Αγοράς ενέργειας αναφορικά με την παραγωγή, θερμική και 

ΑΠΕ, στα ΜΔΝ με ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, σε μηνιαία και ετήσια 

βάση σύμφωνα με το κεφάλαιο 38 του Κώδικα ΜΔΝ. 

 Διενέργεια όλων των Συναλλαγών με τους Συμμετέχοντες στην Αγορά ΜΔΝ, 

με βάση το κεφάλαιο 37 του Κώδικα ΜΔΝ. 

 Αποδόσεις παρακρατηθέντος ειδικού τέλους σε ΟΤΑ, Πράσινο Ταμείο και σε 

προμηθευτές για λογαριασμό των καταναλωτών τους σύμφωνα με το άρθρο 

25 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν.3851/2010. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Για τα Μέτρα της Δραστηριότητας 5.3 δεν υπάρχουν καταγραφές σε 

προγενέστερες Εκθέσεις Συμμόρφωσης. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3.1 : Εξασφάλιση της ισότιμης και με διαφάνεια τιμολόγησης των 

παραγωγών ΑΠΕ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

H ΔΔΝ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιοχές της Δ/νσης Περιφέρειας Νησιών 

(ΔΠΝ) και την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΔ συλλέγει και επεξεργάζεται τις μετρήσεις 

των Σταθμών ΑΠΕ και στη συνέχεια υλοποιεί την τιμολόγηση σε μηνιαία βάση 

σύμφωνα με τα στοιχεία της μηνιαίας παράγωγης και του μοναδιαίου τιμήματος 

πώλησης ενέργειας, κατά περίπτωση. Μετά ακολουθείται η διαδικασία οικονομικής 

εκκαθάρισης της αγοράς ΑΠΕ στα ΜΔΝ.  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες : 
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- Οι μετρήσεις από τις περιοχές αποστέλλονται στον αρμόδιο Τομέα της ΔΔΝ 

για επεξεργασία. 

- Η τιμολόγηση γίνεται μέσω Υποσυστήματος του μηχανογραφικού ΑΠΕ – 

ΜΔΝ, σύμφωνα με τις τιμές Συμβάσεων Πώλησης που έχουν καταχωρηθεί. 

- Αποστέλλονται αυτόματα και ταυτόχρονα από το σύστημα, ενημερωτικά 

τιμολογήσεων προς τους παραγωγούς. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 5.3.1 είναι ικανοποιητική. 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3.2 : Συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων από όλους 

τους θερμικούς σταθμούς παραγωγής στα ΜΔΝ για τον υπολογισμό του κόστους 

θερμικής παραγωγής (πλήρους και μέσου μεταβλητού) στα ΜΔΝ στα πλαίσια 

εκκαθάρισης των συναλλαγών 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Η ΔΔΝ είναι αρμόδια για τη συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στοιχείων 

ενέργειας και υπολογισμού του κόστους θερμικής παραγωγής ανά Ηλεκτρικό 

Σύστημα στα ΜΔΝ. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες : 

- Μοναδικός παραγωγός θερμικής παραγωγής είναι η ΔΕΗ ΑΕ. η οποία στέλνει 

τα στοιχεία στη ΔΔΝ. 

- Η ΔΔΝ προχωρά στην τιμολόγηση και αποστέλλει σχετική επιστολή προς ΔΕΗ 

ως Παραγωγό θερμικής παραγωγής. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 5.3.2 είναι ικανοποιητική. 
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ΜΕΤΡΟ 5.3.3 : Διασφάλιση ορθής λειτουργίας Χρεοπιστώσεων και Παρακολούθη-

σης Λογαριασμών του Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ με βάση τις διενεργούμενες συναλλαγές μεριμνά για την τήρηση των 

προβλεπόμενων από το Κεφάλαιο 37 Κώδικα Διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ και 

από την κείμενη νομοθεσία αναφορικά με την τήρηση λογαριασμών. Στο πλαίσιο 

αυτό η λειτουργία Χρεοπιστώσεων και Παρακολούθησης Λογαριασμών 

Πληροφοριακού Συστήματος ΜΔΝ ελέγχεται και πιστοποιείται ετησίως από 

ορκωτούς ελεγκτές. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες : 

- Η ανάλυση των λογαριασμών αποστέλλεται από τη ΔΔΝ στη Δ/νση 

Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) του ΔΕΔΔΗΕ. 

- Αποστέλλονται στον ορκωτό λογιστή από τη ΔΔΝ τα στοιχεία που ζητούνται, 

προκειμένου να γίνει πιστοποίηση της λειτουργίας Χρεωπιστώσεων και 

Παρακολούθησης Λογαριασμών από αυτόν, σε ετήσια βάση. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 5.3.3 είναι ικανοποιητική. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3.4 : Διαφάνεια και ίση μεταχείριση των Συμμετεχόντων κατά τη μηνιαία 

εκκαθάριση 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί τις διαδικασίες μηνιαίας εκκαθάρισης που προβλέπονται από το 

Άρθρο 183 του Κώδικα Διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ μεριμνώντας ιδιαίτερα για 

την έγκαιρη και ορθή έκδοση της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης και την 

κοινοποίηση αυτής στους Συμμετέχοντες κατά το τμήμα που αφορά καθέναν από 

αυτούς.  
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι  

τα ενημερωτικά σημειώματα αποστέλλονται την ίδια μέρα προς όλους τους 

συμμετέχοντες και δημοσιοποιείται στην ενότητα Θέματα ΜΔΝ / Ανακοινώσεις της 

ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ: 

https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-

nisiwn/anakoinwseis/  

 

Επίσης, τα Μηνιαία Δελτία Συμμετεχόντων στα ΜΔΝ δημοσιεύονται στην ενότητα 

Θέματα ΜΔΝ / Αγορά ΜΔΝ της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ: 

https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-

nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 5.3.4 είναι ικανοποιητική. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3.5 : Διαφάνεια και ίση μεταχείριση των Συμμετεχόντων κατά την 

οριστική εκκαθάριση 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί τις διαδικασίες ετήσιας οριστικής εκκαθάρισης που προβλέπονται 

από το Άρθρο 184 του Κώδικα Διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ μεριμνώντας 

ιδιαίτερα για: 

- Την έγκαιρη υποβολή προς έλεγχο από τη ΡΑΕ των απολογιστικών στοιχείων 

κόστους και ενέργειας για κάθε σύστημα ΜΔΝ. 

- Την έκδοση της Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης κατά τον τύπο και το 

περιεχόμενο της Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης για κάθε μήνα του έτους 

εκκαθάρισης. 

- Την τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διαχείρισης Συστημάτων 

ΜΔΝ σχετικά με τη διαδικασία αμφισβήτησης του περιεχομένου της 

Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης από τους Συμμετέχοντες (αντιρρήσεις). 

https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/anakoinwseis/
https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/anakoinwseis/
https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/
https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/
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- Την έγκαιρη έκδοση και αποστολή των σχετικών τραπεζικών εντολών 

εξόφλησης των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της 

Κατάστασης Ετήσιας Εκκαθάρισης είναι χρεωστικό γα το ΔΕΔΔΗΕ. 

- Την έγκαιρη έκδοση και αποστολή των σχετικών παραστατικών στους 

Συμμετέχοντες σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της Κατάστασης Ετήσιας 

Εκκαθάρισης είναι πιστωτικό γα το ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

Το Άρθρο 184, παρ. 4 του Κώδικα Διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ προβλέπει ότι 

«Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους από το έτος εκκαθάρισης, ο 

Διαχειριστής ΜΔΝ υποβάλει για έλεγχο στη ΡΑΕ τα απολογιστικά στοιχεία κόστους 

και ενέργειας για κάθε Σύστημα ΜΔΝ. Μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε επομένου έτους 

από το έτος εκκαθάρισης η ΡΑΕ με απόφασή της εγκρίνει τα τελικά στοιχεία 

κόστους». 

Τα στοιχεία των ετήσιων εκκαθαρίσεων δημοσιεύονται στην ενότητα Θέματα ΜΔΝ 

/ Αγορά ΜΔΝ της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ: 

https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-

nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/stoixeia-

ekkathariseis-mdn/ 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

η διαδικασία τηρείται. Όμως, η έγκριση γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 5.3.5 είναι ικανοποιητική. 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3.6 : Διαφάνεια και αντικειμενικότητα σε περίπτωση ελλείμματος 

συναλλαγών 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί τα προβλεπόμενα από το Άρθρο 185 του Κώδικα Διαχείρισης 

Συστημάτων ΜΔΝ σε περίπτωση ελλείμματος συναλλαγών μεριμνώντας ιδιαίτερα 

για: 

- Την ισότιμη μεταχείριση των εκπροσώπων φορτίου σε περίπτωση 

ελλείμματος συναλλαγών. 

https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/stoixeia-ekkathariseis-mdn/
https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/stoixeia-ekkathariseis-mdn/
https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/stoixeia-ekkathariseis-mdn/
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- Την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών που εκπροσωπούνται από τον 

εκπρόσωπο φορτίου αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του 

ΔΕΔΔΗΕ. 

- Την έγκαιρη ενημέρωση της ΡΑΕ. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

η διαδικασία είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Λειτουργιών (ΔΟΛ) του 

ΔΕΔΔΗΕ, και θα ελεγχθεί σε επόμενη χρονική περίοδο. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου θα ελεγχθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. 

 

 

ΜΕΤΡΟ 5.3.7 : Δημοσιοποίηση στοιχείων μηνιαίας εκκαθάρισης 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Ο ΔΕΔΔΗΕ υπολογίζει ανά σύστημα ΜΔΝ και δημοσιοποιεί μηνιαίως στην 

ιστοσελίδα του αμέσως μετά την κατάρτιση των Καταστάσεων Μηνιαίας 

Εκκαθάρισης τα στοιχεία που προβλέπονται από το Άρθρο 188 του Κώδικα 

Διαχείρισης Συστημάτων ΜΔΝ. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ: 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι  

τα Στοιχεία Μηνιαίας Εκκαθάρισης στα ΜΔΝ δημοσιεύονται στην ενότητα Θέματα 

ΜΔΝ / Αγορά ΜΔΝ της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ: 

https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-

nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 5.3.7 είναι ικανοποιητική. 

  

https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/
https://www.deddie.gr/el/themata-tou-diaxeiristi-mi-diasundedemenwn-nisiwn/agora-mdn/stoixeia-ekkathariseon-kai-minaion-deltion-mdn/
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.2 : «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» 

 

ΜΕΤΡΟ 6.2.1 : Διασφάλιση ενημέρωσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και του 

Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στο νομοθετικό ή 

κανονιστικό πλαίσιο του ΔΕΔΔΗΕ 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

H Νομική Υπηρεσία μεριμνά για τον καθορισμό διαδικασίας με βάση την οποία θα 

παρακολουθείται το Νομοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο και κάθε τροποποίησή 

του και θα ενημερώνει σχετικά τους εμπλεκόμενους. Η διαδικασία αυτή θα 

προβλέπει την ενημέρωση της ΔΣΡ και του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης για κάθε 

νέα ρύθμιση που επηρεάζει το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. Η σχετική οδηγία 

κοινοποιείται στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στις Ετήσιες Εκθέσεις Συμμόρφωσης 2017 και 2018, έχει καταγραφεί ότι η ΔΝΥ, 

αφού οριστικοποίησε τα νομικά πεδία για τα οποία παρακολουθεί τις 

τροποποιήσεις που αφορούν στο πρόγραμμα Συμμόρφωσης, ξεκίνησε να 

αποστέλλει μηνιαίως ενημέρωση στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και στον Υπεύθυνο 

Συμμόρφωσης. 

Το 1ο Δελτίο Νομοθετικής Επικαιρότητας εκδόθηκε το Σεπτέμβριο 2017. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

η ΔΝΥ εκδίδει έκτοτε ανελλιπώς μηνιαία Δελτία Νομοθετικής Επικαιρότητας. Το 

38ο Ενημερωτικό Δελτίο Νομοθετικής Επικαιρότητας (πλέον πρόσφατο τεύχος) 

εκδόθηκε τον Οκτώβριο 2020. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 6.2.1 είναι ικανοποιητική. 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.3 : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» 

 

ΜΕΤΡΟ 6.3.1: Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του Προγράμματος 

Συμμόρφωσης μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Η Διεύθυνση Στρατηγικής σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης θα 

συντάσσει, θα αποστέλλει σε ετήσια βάση στο Προσωπικό (ή σε επιλεγμένες 

ομάδες του) και θα παραλαμβάνει τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, σχετικά με 

το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης. Στη 

συνέχεια θα αξιολογεί τις απόψεις που καταγράφονται υποβάλλοντας σχετική 

έκθεση με προτάσεις στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Οι απόψεις αυτές θα 

λαμβάνονται υπόψη για τυχόν αλλαγές στο Πρόγραμμα Συμμόρφωσης. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2017, έχει καταγραφεί μόνο ότι η αρμόδια 

Διεύθυνση Στρατηγικής & Ρύθμισης (ΔΣΡ) όρισε ομάδα εργασίας με αντικείμενο τη 

διαμόρφωση ερωτηματολογίου. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε κατά το έτος Αναφοράς, διαπιστώνεται ότι 

ο ΔΕΔΔΗΕ έχει έκτοτε προβεί στις παρακάτω ενέργειες : 

 2018: απέστειλε το ερωτηματολόγιο στις Περιοχές Αθήνας και Σπάρτης και 

υπέβαλε Έκθεση με τα συμπεράσματα στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης 

 2019: απέστειλε το ερωτηματολόγιο στις Περιοχές Φιλοθέης-Κηφισιάς, 

Έδεσσας, Αγρινίου, Λαμίας και Χίου, καθώς και αντίστοιχη Έκθεση με τα 

συμπεράσματα στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης 

 

Σχετικά με τα συμπεράσματα των Εκθέσεων της ΔΣΡ, αναφέρονται τα παρακάτω: 

 Ως προς τους μισθωτούς : 

- Χαμηλό ποσοστό συμμετοχής 

- Απροθυμία συμμετοχής 

- Δεν έχουν λάβει ενημέρωση για το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης 
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- Όσοι έχουν λάβει ενημέρωση, δεν έχουν ισχυρή δέσμευση σε αυτό 

 Ως προς το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης : 

- Δεν έχει γίνει κατανοητό 

- Εμφανίζεται πολύπλοκο, με δυσκολία κατανόησης και εφαρμογής 

 

Οι προτάσεις της ΔΣΡ, για την αντιμετώπιση του ελλείμματος ενημέρωσης και 

κατανόησης που καταγράφηκε, είναι περιληπτικά οι εξής: 

 Να γίνει εκ νέου και πληρέστερη ενημέρωση, ειδικά σε μισθωτούς της 

Κατηγορίας Τ4 

 Να γίνει αναθεώρηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 6.3.1 είναι ικανοποιητική. 

Καταγράφεται η Πρόταση για επικαιροποίηση του Προγράμματος Συμμόρφωσης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Μέτρο 6.2.2 
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 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.4 : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ» 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν, κατά κοινή παραδοχή, ειδικοί και 

εξαιρετικοί λόγοι, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να μεταβάλει, ή να μην εφαρμόσει 

προσωρινά, για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τις καθοριζόμενες από το Πρόγραμμα 

Συμμόρφωσης πάγιες πρακτικές. Ως τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να αναφερθούν 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα έκτακτα φυσικά φαινόμενα (λ.χ. σεισμοί, 

πυρκαγιές), τα ακραία καιρικά φαινόμενα (λ.χ. καύσωνες πολυήμερης διάρκειας, 

σφοδρές χειμερινές κακοκαιρίες), αλλά και τους εξαιρετικές περιπτώσεις (λ.χ. 

ανεπάρκεια φορτίων, γενική απεργία διαρκείας του Προσωπικού, εκτεταμένες 

βλάβες, εργατικά ατυχήματα, κίνδυνος ανθρώπινης ζωής), οι οποίες εξ’ ορισμού 

υποχρεώνουν την Εταιρεία να θέσει έκτακτες προτεραιότητες και να ενεργήσει 

πέραν των πλαισίων του Προγράμματος Συμμόρφωσης.  

Η αιτιολόγηση ενεργειών του ΔΕΔΔΗΕ που λαμβάνουν χώρα εκτός του πλαισίου 

του Προγράμματος Συμμόρφωσης, λόγω εκτάκτων συνθηκών, διασφαλίζει τη 

διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στη λειτουργία τους (ν.4001,αρθ.124,παρ.7).  

 

 

ΜΕΤΡΟ 6.4.1 : Διασφάλιση τρόπου διαχείρισης της εφαρμογής του Προγράμματος 

Συμμόρφωσης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ : 

Η Διεύθυνση Δικτύου μεριμνά σε συνεργασία με τις ΔΝΥ, ΔΕΕΔ και ΔΣΔΜ, έως την 

11/03/2015, για την έκδοση οδηγίας όπου θα καθορίζονται, παρά τον εξ’ 

αντικειμένου γενικό τους χαρακτήρα, τα κριτήρια της εξαίρεσης και της ειδικής 

περίστασης και ο τρόπος δράσης του Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στις συνθήκες 

αυτές. Στην οδηγία αυτή θα προβλέπεται η υποβολή απολογιστικής έκθεσης από 

τη ΔΔ, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες κάθε φορά Υπηρεσίες, στον Υπεύθυνο 

Συμμόρφωσης σε κάθε περίπτωση εφαρμογής της οδηγίας, στην οποία θα 

περιγράφονται οι ειδικές συνθήκες και η αναγκαιότητα των εκτός του 

Προγράμματος Συμμόρφωσης ενεργειών ως και περιγραφή των ενεργειών – 

αποκλίσεων αυτών. 
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ : 

Για το Μέτρο 6.4.1 δεν υπάρχουν καταγραφές σε προγενέστερες Εκθέσεις 

Συμμόρφωσης.  

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ : 

Λαμβάνοντας υπόψη : 

Α) Τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ, στον οποίο προβλέπονται τα εξής : 

« Άρθρο 9: Ανωτέρα Βία 

1. Περιστατικό Ανωτέρας Βίας αποτελεί κάθε γεγονός ή κατάσταση που 

βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου του Διαχειριστή του Δικτύου ή του 

Χρήστη Δικτύου 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 Διαχειριστή ή των Χρηστών, 

η πράξη πολέμου (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 

Δικτύου. 

3. Συμβάντα σε εγκαταστάσεις του Δικτύου, 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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Β) την υποχρέωση του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, να 

εκδώσει έως την 11/03/2015, οδηγία όπου θα καθορίζεται ο τρόπος δράσης του 

Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ στις συνθήκες αυτές  

 

Γ) Την έκτακτη ανάγκη υγειονομικής αιτίας που προέκυψε από την εξάπλωση του 

COVID-19, και ότι στο πλαίσιο σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κρίσεων, ο 

ΔΕΔΔΗΕ προέβη στα παρακάτω: 

 Συνέταξε το «Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΕΣ) λόγω COVID-19», με 

βάση τις διαθέσιμες οδηγίες από Διεθνείς Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 

Οργανισμούς. 

 Εκδόθηκαν αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και Οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ 

που αφορούν στον μετριασμό της διασποράς του κορωνοϊού εντός της 

Εταιρείας. 

 

Τούτων δοθέντων, διαπιστώνεται ότι ενώ δεν είχε εγκαίρως (από το 2015) 

εκδοθεί η προβλεπόμενη από το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης Οδηγία δράσης του 

Προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ σε έκτακτες συνθήκες, εν τούτοις ο ΔΕΔΔΗΕ προέβη σε 

άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προέκυψε 

λόγω COVID-19. 

 

Η εμπειρία που αντλείται από την υφιστάμενη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ υπό 

έκτακτες συνθήκες, σε συνδυασμό με το επίκαιρο θέμα σε διεθνές επίπεδο της 

ανθεκτικότητας (Resilience) των Δικτύων Διανομής, αναδεικνύουν ως 

προτεραιότητα την εκπόνηση από το ΔΕΔΔΗΕ πλήρους και εκ των προτέρων 

Σχεδίου αντιμετώπισης κατάστασης σε περιόδους κρίσεων και έκτακτων 

συνθηκών. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

Η εφαρμογή του Μέτρου 6.4.1, ως προς την αντιμετώπιση συμβάντων στο Δίκτυο 

Διανομής λόγω έκτακτων συνθηκών είναι σε εκκρεμότητα. 
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3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ 

ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ  
 

 

Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης 2019, κατόπιν καταγγελίας 

ΔΕΗ κατά ΔΕΔΔΗΕ ενώπιον ΡΑΕ (Ι -267069 / 6.9.2019), εξετάστηκε από τον 

Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, το θέμα της ισότιμης μεταχείρισης των Προμηθευτών, 

αναφορικά με τις Εντολές Αποκοπών που εκδίδουν και αποστέλλουν προς 

εκτέλεση στον ΔΕΔΔΗΕ. 

Από την ανάλυση για το έτος 2018 δεν προέκυψαν διαφοροποιήσεις σε βαθμό που 

να χαρακτηρίζονται ως διακριτική συμπεριφορά του ΔΕΔΔΗΕ κατά την εκτέλεση 

εντολών αποκοπής λόγω χρέους. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 487.075 εντολών 

αποκοπής του Προμηθευτή ΔΕΗ Α.Ε., το πλήθος των εκτελεσμένων με 

αποτέλεσμα «ΚΟΜΜΕΝΟ» ανέρχεται σε 193.975, ήτοι ποσοστό 39,82% Για τους 

εναλλακτικούς Προμηθευτές επί συνόλου 45.439 εντολών αποκοπής, το πλήθος 

των εκτελεσμένων με αποτέλεσμα «ΚΟΜΜΕΝΟ» ανέρχεται σε 18.713, ήτοι 

ποσοστό 41,18% 

Στο πλαίσιο της Αναφοράς 2ου Τριμήνου 2020, έγινε αντίστοιχη ανάλυση  για το 

έτος 2019. Συγκεκριμένα, επί συνόλου 312.640 εντολών αποκοπής του 

Προμηθευτή ΔΕΗ Α.Ε., το πλήθος των εκτελεσμένων με αποτέλεσμα «ΚΟΜΜΕΝΟ» 

ανέρχεται σε 132.609, ήτοι ποσοστό 42,42%. Για τους εναλλακτικούς 

Προμηθευτές επί συνόλου 94.653 εντολών αποκοπής, το πλήθος των 

εκτελεσμένων με αποτέλεσμα «ΚΟΜΜΕΝΟ» ανέρχεται σε 35.120, ήτοι ποσοστό 

37,10%. Εκτιμάται ότι οι ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις σχετίζονται με το Προφίλ 

των πελατών και των προμηθευτών και δεν προκύπτει διακριτική συμπεριφορά 

του ΔΕΔΔΗΕ κατά την εκτέλεση εντολών αποκοπής λόγω χρέους. 

 

Ο Πίνακας για το 2019, επισυνάπτεται στην Αναφορά 2ου Τριμήνου 2020. 
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4. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΔΕΗ Α.Ε. 
 

 

4.1 Σύμβαση Παραχώρησης Διαχείρισης Δικτύου από τη ΔΕΗ προς τον ΔΕΔΔΗΕ 

Στην Ετήσια Έκθεση του 2019, έχει καταγραφεί ότι η Σύμβαση Παραχώρησης 

Διαχείρισης Δικτύου από τη ΔΕΗ προς τον ΔΕΔΔΗΕ, που εκκρεμούσε από ετών, 

υπεγράφη στις 8/3/2019 καλύπτοντας το διάστημα 1/1/2015 έως 31/12/2018 και 

εστάλη στη ΡΑΕ με την επιστολή ΔΟΛ/2632/12.03.2019. 

Στις 2/11/2020 υπεγράφη το Συμπλήρωμα Νο1 της εν λόγω Σύμβασης, το οποίο 

έχει ισχύ δύο (2) ετών με εναρκτήρια ημερομηνία 1/1/2019 και εστάλη στη ΡΑΕ 

με την επιστολή ΔΛΕ/122/20.01.2021. 

 

4.2 Συμβάσεις που σχετίζονται με την Ανάπτυξη του ΔΕΔΔΗΕ 

Στην Ετήσια Έκθεση του 2019, έχει καταγραφεί ότι οι Συμβάσεις που σχετίζονται 

με την Ανάπτυξη του ΔΕΔΔΗΕ είχαν διάρκεια μέχρι 31/12/2015.  

Στις 2/11/2020 υπεγράφησαν τα Συμπληρώματα Νο1 των εν λόγω Συμβάσεων με 

αναδρομική ισχύ από 1/5/2012 έως και την 31/12/2020 και εστάλησαν στη ΡΑΕ 

με την επιστολή ΔΛΕ/122/20.01.2021. 

 

4.3 Σύμβαση που σχετίζεται με τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες από τη ΔΕΗ προς 

τον ΔΕΔΔΗΕ (SLAs) 

Στην Ετήσια Έκθεση του 2019, έχει καταγραφεί ότι η Σύμβαση που σχετίζεται με 

τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες από τη ΔΕΗ προς τον ΔΕΔΔΗΕ (SLAs), είχε διάρκεια 

μέχρι 31/12/2015. Με το Ν.4643/ 2019, Α 34, ΦΕΚ 193Α/3.12.19, η δυνατότητα 

παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που 

προβλεπόταν στο άρθρο 125 παράγραφος 4 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) 

παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.2020. 

Στις 2/11/2020 υπεγράφη το Συμπλήρωμα Νο1 της εν λόγω Σύμβασης, με 

αναδρομική ισχύ από 1/5/2012 έως και την 31/12/2020 και εστάλη στη ΡΑΕ με 

την επιστολή ΔΛΕ/122/20.01.2021. 

Με το νόμο 4759/2020 δόθηκε παράταση μέχρι 31.12.2021 στη δυνατότητα 

παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών από τη ΔΕΗ στο ΔΕΔΔΗΕ.  
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5. ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
 

Τα παρακάτω Δελτία Τύπου αφορούν σε ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ και σε ορισμένο 

βαθμό σχετίζονται με Μέτρα Δραστηριοτήτων του Προγράμματος Συμμόρφωσης.  

 

 

5.1 Νέα αναβαθμισμένη διαδικτυακή υπηρεσία για τους πελάτες Μέσης Τάσης. 

https://www.deddie.gr/media/4988/δτ-νέα-εφαρμογή-για-πελάτες-μτ.pdf  

 

5.2 Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή για την online δήλωση βλάβης 

ηλεκτροδότησης με δυνατότητα ενημέρωσης με sms. 

https://www.deddie.gr/media/5193/δελτιο-τύπου-αναβάθμιση-εφαρμογής-

βλαβών.pdf 

 

5.3 Συνεργασία Δήμου Αθηναίων – ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων 

σε σχολικές μονάδες και ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών 

οχημάτων. 

https://www.deddie.gr/media/5299/δτ-συνεργασία-δήμου-αθηναίων-δεδδηε.pdf  

 

5.4 Νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης / Call Back 

Service και δήλωση βλάβης. 

https://www.deddie.gr/media/5742/νεεσ-αναβαθμισμενεσ-υπηρεσιεσ-

τηλεφωνικησ-και-ηλεκτρονικησ-εξυπηρετησησ.pdf 

 

5.5 Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση Mobile app και δήλωση βλάβης. 

https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html 

 

5.6 Νέο γραφείο ΑΠΕ για τη Δυτική Μακεδονία στην περιοχή της Κοζάνης. 

https://www.deddie.gr/media/6016/νεο-γραφειο-απε-για-τη-δυτικη-μακεδονια-

στην-περιοχη-τησ-κοζανησ.pdf 

 

 

 

https://www.deddie.gr/media/4988/δτ-νέα-εφαρμογή-για-πελάτες-μτ.pdf
https://www.deddie.gr/media/5193/δελτιο-τύπου-αναβάθμιση-εφαρμογής-βλαβών.pdf
https://www.deddie.gr/media/5193/δελτιο-τύπου-αναβάθμιση-εφαρμογής-βλαβών.pdf
https://www.deddie.gr/media/5299/δτ-συνεργασία-δήμου-αθηναίων-δεδδηε.pdf
https://www.deddie.gr/media/5742/νεεσ-αναβαθμισμενεσ-υπηρεσιεσ-τηλεφωνικησ-και-ηλεκτρονικησ-εξυπηρετησησ.pdf
https://www.deddie.gr/media/5742/νεεσ-αναβαθμισμενεσ-υπηρεσιεσ-τηλεφωνικησ-και-ηλεκτρονικησ-εξυπηρετησησ.pdf
https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html
https://www.deddie.gr/media/6016/νεο-γραφειο-απε-για-τη-δυτικη-μακεδονια-στην-περιοχη-τησ-κοζανησ.pdf
https://www.deddie.gr/media/6016/νεο-γραφειο-απε-για-τη-δυτικη-μακεδονια-στην-περιοχη-τησ-κοζανησ.pdf
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5.7 Εκτεταμένες ζημιές στο Δίκτυο και διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων. 

Κατά το έτος Αναφοράς παρουσιάστηκαν εκτεταμένες καταστροφές και διακοπές 

ρεύματος στο δίκτυο ηλεκτροδότησης λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε δελτία τύπου προκειμένου να ενημερώσει τους κατοίκους για 

την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο και την 

επανηλεκτροδότηση στις πληγείσες περιοχές. 

https://www.deddie.gr/el/kentro-enhmerwsis/deltia-tupou/ 

 

5.8 Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών 

εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW  

 

Με το ΦΕΚ 3150/Β/30-7-2020 καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών 

διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική 

διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών 

αιτήσεων, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής 

σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 

εξήντα (60) kW. Επίσης αναφέρονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για σταθμούς που θα 

συνδέονται στο Δίκτυο και που θα αφορά σε όλη την Επικράτεια, 

συμπεριλαμβανόμενων των Μη Διασυνδεμένων Νησιών  

 

5.9 Νέο πληροφοριακό σύστημα «Ηρακλής» προκειμένου ο ΔΕΔΔΗΕ να εισέλθει 

στη νέα ψηφιακή εποχή θέτοντας τον πελάτη στο επίκεντρο. 

https://www.deddie.gr/media/7207/πληροφοριακο-συστημα-ηρακλησ-

18112010.pdf 

 

5.10  Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαχείριση των εκκρεμών προς εξέταση 

αιτημάτων σύνδεσης απαλλασσόμενων και αδειοδοτούμενων σταθμών ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ (ΦΕΚ 940 Β΄/20.03.2020 και ΦΕΚ 5693 Β΄/23.12.2020). 

https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundeseis-stathmwn-

ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/arxeia-aitisewn-armodiotitas-deddie/arxeio-

https://www.deddie.gr/el/kentro-enhmerwsis/deltia-tupou/
https://www.deddie.gr/media/7207/πληροφοριακο-συστημα-ηρακλησ-18112010.pdf
https://www.deddie.gr/media/7207/πληροφοριακο-συστημα-ηρακλησ-18112010.pdf
https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundeseis-stathmwn-ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/arxeia-aitisewn-armodiotitas-deddie/arxeio-aitisewn-meta-to-n-38512010-iounios-2012oct6201410350797pm/aitiseis-gia-fv-isxuos-anw-twn-100-kw-mexri-kai-1/
https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundeseis-stathmwn-ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/arxeia-aitisewn-armodiotitas-deddie/arxeio-aitisewn-meta-to-n-38512010-iounios-2012oct6201410350797pm/aitiseis-gia-fv-isxuos-anw-twn-100-kw-mexri-kai-1/
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aitisewn-meta-to-n-38512010-iounios-2012oct6201410350797pm/aitiseis-gia-

fv-isxuos-anw-twn-100-kw-mexri-kai-1/ 

 

 

Για τις παραπάνω ενέργειες, ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι 

ακόλουθες Βασικές Αρχές του Προγράμματος Συμμόρφωσης :  

1. ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  

2. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ  

3. ΙΣΟΤΙΜΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 

  

https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundeseis-stathmwn-ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/arxeia-aitisewn-armodiotitas-deddie/arxeio-aitisewn-meta-to-n-38512010-iounios-2012oct6201410350797pm/aitiseis-gia-fv-isxuos-anw-twn-100-kw-mexri-kai-1/
https://www.deddie.gr/el/themata-stathmon-ape-sithia/sundeseis-stathmwn-ananewsimwn-pigwn-energeias-ape/arxeia-aitisewn-armodiotitas-deddie/arxeio-aitisewn-meta-to-n-38512010-iounios-2012oct6201410350797pm/aitiseis-gia-fv-isxuos-anw-twn-100-kw-mexri-kai-1/
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

Από την προηγούμενη ανάλυση προκύπτει ότι κατά το 2020, ο ΔΕΔΔΗΕ συνέχισε 

την ικανοποιητική εφαρμογή του Προγράμματος Συμμόρφωσης, με κάποιες 

αποκλίσεις, όσον αφορά στα εξής : 

 ΜΕΤΡΟ 1.2.3 : Διαχωρισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΔΕΔΔΗΕ από 

τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. 

 ΜΕΤΡΟ 1.3.2 : Διασφάλιση ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για τις διαχωρι-

σμένες υπηρεσίες και τη διακριτή ταυτότητα του ΔΕΔΔΗΕ 

 ΜΕΤΡΟ 1.3.3 : Διασφάλιση μέσω έρευνας ότι έχει επιτευχθεί η αναγνωρισιμό-

τητα του ΔΕΔΔΗΕ 

 ΜΕΤΡΟ 1.5.2 : Εξασφάλιση εκπαίδευσης του Προσωπικού της πρώτης γραμμής 

(call-center, εξυπηρέτησης πελατών κλπ) 

 Μέτρο 3.2.1 : Διασφάλιση διαφάνειας σχετικά με τις τεχνικές παραμέτρους για 

τη σύνδεση μονάδων διασπαρμένης παραγωγής 

 

Επίσης, είναι σε εκκρεμότητα και χρειάζεται να ξεκινήσουν ενέργειες 

συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ στα ακόλουθα Μέτρα: 

 ΜΕΤΡΟ 1.5.3 : Διασφάλιση ειδικής εκπαίδευσης του Προσωπικού που διαχειρί-

ζεται εμπιστευτικά ή εμπορικά ευαίσθητα δεδομένα ή εσωτερικά δεδομένα του 

ΔΕΔΔΗΕ 

 ΜΕΤΡΟ 1.6.4 : Αναγνώριση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών στα 

συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ και διασφάλιση της ορθής διαχείρισης αυτών 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.7 (ΜΕΤΡΑ 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7,4): Διαχείριση και 

διαβάθμιση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών του ΔΕΔΔΗΕ σε εσωτερικά 

έγγραφα 

 Μέτρο 6.4.1 : Διασφάλιση τρόπου διαχείρισης της εφαρμογής του 

Προγράμματος Συμμόρφωσης σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών  

 

Τέλος, καταγράφονται οι ακόλουθες προτάσεις: 

 Επικαιροποίηση του Οδηγού Συμμόρφωσης για τη Διαχείριση Πληροφοριών 

 Δρομολόγηση διαδικασιών για την επικαιροποίηση του Προγράμματος 

Συμμόρφωσης 
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Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα, παράλληλα με τη συνέχιση 

της εφαρμογής του Προγράμματος Συμμόρφωσης, να προχωρήσει στην 

αντιμετώπιση των αποκλίσεων και να ξεκινήσει ενέργειες, σύμφωνα με τις 

συστάσεις του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης. 

 

 

 

 

 

                                                                         Αθήνα 29-01-2021 

 

 

 

 

Μάρκος Χαμπάκης 

Υπεύθυνος Συμμόρφωσης 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 


