
1 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 347/2021 

Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-286333/30.07.2020 

καταγγελίας της κας Ελένης Κωνσταντίνου. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, στις 22.04.2021 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα και Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 

Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) (εφεξής και ο 

«Νόμος»), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 

Α΄45/09.03.1999).  

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 395/2016 Απόφασης ΡΑΕ «Κώδικας διαχείρισης του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)» (ΦΕΚ Β’ 

78/20.01.2017), όπως ισχύει, (εφεξής και ο «Κώδικας» ή/και «ΚΔΕΔΔΗΕ»). 

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 

Β' 832/09.04.2013), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ' αριθ. 

ΑΠΕΗΛ/Γ/ΦΙ/οικ. 177367/2016 (ΦΕΚ Β' 1463/24.05.2016) Υπουργική Απόφαση, 

(εφεξής και «ΚΠΗΕ»). 

5. Την υπ’ αριθ. 236/2017 Απόφαση ΡΑΕ «Εγχειρίδιο ρευματοκλοπών σε 

εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 

Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β' 1871/30.05.2017), όπως ισχύει. 
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6. Την υπ’ αριθ. 83/2014 Απόφαση της ΡΑΕ «Άδεια Διαχείρισης Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άδεια Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ.)» με αριθμό 

διαδικτυακής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Α.Δ.Α.) ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1. 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-70899/26.02.2018 επιστολή της ΡΑΕ προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με εφαρμογή διατάξεων Κώδικα 

Διαχείρισης του Δικτύου για τις ρευματοκλοπές». 

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-286333/30.07.2020 καταγγελία (εφεξής και η 

«Καταγγελία») της κας Κωνσταντίνου Ελένης (εφεξής και η «Καταγγέλλουσα»), η οποία 

υποβλήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της, κα Κωνσταντίνου Κατερίνα ενώπιον 

της ΡΑΕ κατά του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), (εφεξής 

και ο «Διαχειριστής»). 

9. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-83904/09.09.2020 έγγραφο της ΡΑΕ προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με το οποίο ζητήθηκαν οι απόψεις και όλα τα σχετικά με την υπόθεση 

της Καταγγελίας έγγραφα. 

10. Την υπ’ αριθ. 1452/22.10.2020 Απόφαση της ΡΑΕ περί παράτασης της 

τρίμηνης προθεσμίας του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 4001/2011 για την έκδοση οριστικής 

απόφασης επί της Καταγγελίας, ήτοι έως την 30.01.2021, η οποία απόφαση 

κοινοποιήθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-

84979/19.11.2020 επιστολή. 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-84980/19.11.2020 επιστολή της ΡΑΕ προς τη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με την οποία η Αρχή ζήτησε εκ νέου τις απόψεις του Διαχειριστή, 

ελλείψει ανταπόκρισής του στο αρχικό αίτημά της. 

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Ι-292740/07.12.2020 απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και 

ειδικότερα της υπηρεσίας Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής στις ανωτέρω επιστολές 

της ΡΑΕ (σχετ. 9 και 11 της παρούσας), με συνημμένη την υπ’ αριθ. πρωτ. 

26523/23.11.2020 επιστολή της εν λόγω υπηρεσίας προς την Καταγγέλλουσα. Η εν 

λόγω επιστολή είχε κοινοποιηθεί στη ΡΑΕ, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-

292395/30.11.2020. 

13. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85845/25.01.2021 επιστολή προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

με την οποία ζητήθηκαν συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία. 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85949/28.01.2021 επιστολή προς την 

Καταγγέλλουσα, με την οποία ζητήθηκε η συναίνεσή της για την παράταση του χρόνου 

εξέτασης και έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ επί της Καταγγελίας και την υπ’ αριθ. πρωτ. 
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ΡΑΕ Ι-295453/29.01.2021 θετική απόκριση της πληρεξούσιας δικηγόρου της 

Καταγγέλλουσας ως προς την ανωτέρω παράταση, έως την 28.02.2021. 

15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296511/10.02.2021 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως 

απάντηση στο ανωτέρω υπ’ αριθ. 13 σχετικό έγγραφο της ΡΑΕ. Η εν λόγω επιστολή 

εστάλη εκ νέου και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό ΡΑΕ Ι-297158/23.02.2021. 

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-86383/24.02.2021 επιστολή της Αρχής προς την 

πληρεξούσια δικηγόρο της Καταγγέλλουσας, με την οποία ζητήθηκε η συναίνεσή της 

για την περαιτέρω παράταση εξέτασης της Καταγγελίας.  

17. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-297400/25.02.2021 επιστολή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για τη χορήγηση συναίνεσης της Καταγγέλλουσας ως προς την 

παράταση του χρόνου έκδοσης οριστικής απόφασης επί της Καταγγελίας για δύο (2) 

μήνες, ήτοι έως την 30.04.2021, καθώς και το υπ’ αρ./ ΗΜ. 273/10.02.2021 έγγραφο 

της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Απάντηση σε ένστασή σας», το οποίο επισύναψε η 

Καταγγέλλουσα στην ανωτέρω επιστολή της.  

Σκέφτηκε ως εξής: 

I. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

1. Η Καταγγέλλουσα είναι ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, κείμενου επί της οδού Χίου 

στην Αθήνα, το οποίο ηλεκτροδοτείται από την υπ’ αριθ. 1 00971609-01 παροχή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Στην είσοδο του ακινήτου αυτού ανευρέθη, την 14.05.2020, από 

την Καταγγέλλουσα, φάκελος επ’ ονόματι της προκτήτορα του διαμερίσματος, ο οποίος 

εμπεριείχε το υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/07.05.02020 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

(Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής). Με το εν λόγω έγγραφο επιβλήθηκε χρέωση για μη 

καταγραφείσα ενέργεια, λόγω ρευματοκλοπής, συνολικού ποσού 5.447,97 Ευρώ, 

πληρωτέου έως 09.06.2020, άλλως σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις, με ημερομηνία 

καταβολής της τελευταίας την 10.05.2021. Παράλληλα, προσδιορίστηκε το χρονικό 

σημείο έναρξης διάπραξης της ρευματοκλοπής, ήτοι την 06.07.2012 (ημερομηνία 

έναρξης περιόδου καταμέτρησης, εντός της οποίας καταγράφηκε αισθητή κάμψη της 

κατανάλωσης), καθώς και η χρονική περίοδος καταλογισμού μη καταγραφείσας 

ενέργειας (από 06.11.2013 έως 11.07.2018), εκτιμηθείσας σε 25.367 kWh, ποσού 

4.642,43 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 6%, πλέον διαχειριστικού κόστους 425,00 Ευρώ, πλέον 

Φ.Π.Α.  
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2. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της Καταγγελίας, στο ανωτέρω 

αναφερόμενο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. βεβαιώνεται ότι την 11.07.2018 

διενεργήθηκε έλεγχος στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του ως άνω ακινήτου από την 

τεχνική υπηρεσία του Διαχειριστή, παρουσία τρίτου προσώπου (προκτήτορα του 

ακινήτου) και διαπιστώθηκε επέμβαση στον σχετικό μετρητή. Συνακολούθως, η εν 

λόγω υπηρεσία προέβη σε αντικατάσταση της μετρητικής διάταξης.  

3. Η Καταγγέλλουσα εγείρει τις αντιρρήσεις της αναφορικά με την ανωτέρω 

χρέωση και απόδοση διάπραξης του αδικήματος της ρευματοκλοπής, υποστηρίζοντας 

ότι ουδέποτε προέβη η ίδια σε επεμβατικές επί του μετρητή της παροχής της ενέργειες. 

Επ’ αυτού, μάλιστα, διευκρινίζει ότι η από 11.07.2018 διαπιστωθείσα επέμβαση στον 

μετρητή της υπ’ αριθ. 1 00971609-01 παροχής αποδίδεται στον εντεταλμένο τεχνικό 

της ΔΕΗ Α.Ε. ήδη από το έτος 2015. Συγκεκριμένα, όπως η ίδια περιγράφει, την 

30.03.2015 υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης του ακινήτου της και ως εκ τούτου, 

κλήθηκε το αρμόδιο τμήμα βλαβών της ΔΕΗ Α.Ε. (όπως αναφέρεται επί της 

Καταγγελίας), της οποίας ο εντεταλμένος τεχνικός υπάλληλος «ένωσε το καλώδιο, που 

είχε πρόβλημα, με κλέμμα σύνδεσης, απευθείας, χωρίς να μετράει ο μετρητής και 

ενημέρωσε ότι θα το γνωστοποιήσει στην υπηρεσία, για να αλλαχθεί ο μετρητής», ενώ, 

παράλληλα, διαβεβαίωσε την Καταγγέλλουσα, με ρητή δήλωσή του, ότι «το περιστατικό 

και όλες οι ενέργειες και παρεμβάσεις του καταγράφονται και η αρμόδια υπηρεσία θα 

προβεί στην αντικατάσταση του μετρητή, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια». 

Περαιτέρω, η Καταγγέλλουσα αναδεικνύει το παράδοξο της ανωτέρω αναφοράς στο 

έγγραφο του Διαχειριστή, περί διενέργειας της αυτοψίας παρουσία τρίτου προσώπου, 

ήτοι της προκτήτορα του επίμαχου ακινήτου, διευκρινίζοντας ότι ήδη από το έτος 1995, 

το διαμέρισμα είχε μεταβιβαστεί συμβολαιογραφικά, λόγω πώλησης, από το εν λόγω 

πρόσωπο στους γονείς της κας Κωνσταντίνου.  

4. Ακολούθως των ανωτέρω, η Καταγγέλλουσα υπέβαλε την από 15.05.2020 

Ένσταση – Αντιρρήσεις – Αίτηση επανεξέτασης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία επιδόθηκε 

μέσω δικαστικού επιμελητή την 27.05.2020 (σχετικό προσκομιζόμενο έγγραφο της 

Καταγγελίας) και με την οποία δήλωσε την απερίφραστη άρνησή της περί διάπραξης 

από την ίδια ή τρίτο ενεργούν κατ’ εντολή της πρόσωπο οιασδήποτε επέμβασης στον 

ανωτέρω επίμαχο μετρητή του ακινήτου της, με σκοπό τη μη καταγραφή ή αλλοίωση ή 

μειωμένη καταγραφή της παρεχόμενης ενέργειας. Ταυτόχρονα δε, η Καταγγέλλουσα 

δήλωσε ότι δεν αναγνωρίζει το βεβαιωθέν με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/07.05.2020 
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έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ποσό της προπεριγραφείσας οφειλής, ούτε την αποδιδόμενη 

με αυτό διάπραξη ρευματοκλοπής και μεταξύ άλλων, αιτήθηκε από τον Διαχειριστή, 

αφενός τον έλεγχο καταγραφής της από 30.03.2015 τηλεφωνικής αναγγελίας περί 

βλάβης και των συνεπαγόμενων αυτής ενεργειών από τον εντεταλμένο τεχνικό 

υπάλληλο και αφετέρου, την ανάκληση του ανωτέρω εγγράφου και της ειδοποίησης 

πληρωμής οφειλής.  

5. Παρά ταύτα και μέχρι την υποβολή της Καταγγελίας ενώπιον της ΡΑΕ, ο 

Διαχειριστής δεν είχε ενημερώσει την κα Κωνσταντίνου αναφορικά με την εξέταση της 

προαναφερόμενης ένστασής της, ενώ η ίδια υποχρεώθηκε σε καταβολή δόσεων για την 

εξόφληση του ανωτέρω ποσού, προκειμένου να μην ακολουθήσει η επαπειλούμενη 

διακοπή ηλεκτροδότησης του ακινήτου της. Μάλιστα, η Καταγγέλλουσα προβαίνει 

μετά του εγγράφου της σε επεξήγηση του γεγονότος της διαπιστούμενης μεταβολής 

στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου της. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει 

ότι για το χρονικό διάστημα έως τα μέσα του έτους 2012, υπήρχε αυξημένη 

κατανάλωση, καθόσον στο ακίνητο διέμενε ο πατέρας της Καταγγέλλουσας, 

καρδιοπαθής, υποβαλλόμενος σε διαρκή χρήση συμπυκνωτή οξυγόνου, ο οποίος 

απεβίωσε το καλοκαίρι του ως άνω έτους. Εν συνεχεία, κατά την χρονική περίοδο που 

ακολούθησε έως και το έτος 2014, ουδείς κατοικούσε στο εν λόγω ακίνητο, δηλούμενο, 

αντιστοίχως, στις φορολογικές αρχές ως «κλειστό» και συνεπώς, δεν υπήρχε 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Από τον Νοέμβριο του έτους 2014, στο επίμαχο 

διαμέρισμα διέμενε η Καταγγέλλουσα (για σύντομα χρονικά διαστήματα), 

προκύπτουσας, έτσι, αύξησης στην κατανάλωση ρεύματος, σε σχέση με τα ακριβώς 

προηγούμενα έτη. 

Αίτημα Καταγγελίας 

Ως εκ του ανωτέρω ιστορικού, η Καταγγέλλουσα καλεί τη ΡΑΕ για τις δικές της 

ενέργειες, θεωρώντας ότι οι υπηρεσίες των εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

ενήργησαν με πλήρη αδιαφορία και αμέλεια, συνεπιφέροντας την άδικη οικονομική 

επιβάρυνσή της και κυρίως τον διασυρμό, τόσο τον ατομικό, όσο και των προκατόχων 

γονέων της, ως υπόπτων για τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος της ρευματοκλοπής. 

Και τούτο διότι, κατά τους ισχυρισμούς της Καταγγελίας, η από 11.07.2018 

διαπιστωθείσα επέμβαση στον μετρητή της υπ’ αριθ. 1 00971609-01 παροχής 

αποδίδεται στον εντεταλμένο τεχνικό της ΔΕΗ Α.Ε., έπειτα από τηλεφωνική κλήση της 

ίδιας της Καταγγέλλουσας για δήλωση βλάβης την 30η Μαρτίου 2015, χωρίς έκτοτε να 



6 

 

αποκατασταθεί το αποτέλεσμα αυτό της επέμβασης, με αποκλειστική ευθύνη των 

υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. 

ΙΙ. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4001/2011: «1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον 

δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελία κατά των κυρίων και των 

διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής Ενέργειας, καθώς και κατά 

των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, για παράβαση των 

υποχρεώσεων τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των 

κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ή της άδειας που τους έχει 

χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η ΡΑΕ εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η 

προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για τρεις (3) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη 

πράξη της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση 

είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της 

σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνο κατόπιν 

συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. 2. Η απόφαση της ΡΑΕ 

προσβάλλεται δικαστικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33». Στο ίδιο πλαίσιο, το άρθρο 

24 στην παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζει ότι: «3. Η ΡΑΕ εξετάζει τις 

καταγγελίες Πελατών μόνο εφόσον απορρέουν από ή αφορούν σε ζητήματα ρυθμιστικής 

εποπτείας που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο και εξειδικεύονται στις κανονιστικές 

αποφάσεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση του. Δεν εξετάζονται από τη ΡΑΕ 

ζητήματα που αφορούν σε αστικής ή εμπορικής φύσεως διαφορές». Επιπλέον, στο άρθρο 

27 του Νόμου ορίζεται ότι: «1. Η ΡΑΕ δύναται να συλλέγει πάσης φύσεως στοιχεία, ιδίως 

τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία, προκειμένου να 

εκπληρώνει αποτελεσματικά τις εκ του νόμου αρμοδιότητές της. 2. Η ΡΑΕ δύναται να 

απαιτεί πληροφορίες από τις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες 

σχετικά με την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένης της 

αιτιολόγησης για οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης πρόσβασης σε τρίτους, καθώς και 

οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με μέτρα αναγκαία για την ενίσχυση των Συστημάτων 

ή των Δικτύων Διανομής Ενέργειας. Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής 

στοιχείων ή υποβολής ελλιπών στοιχείων, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στην περίπτωση α` της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 3959/2011». 

Περαιτέρω, τo άρθρο 127 «Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ» του ν. 

4001/2011 προβλέπει ότι: «1. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, τη 
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λειτουργία και τη συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ 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 ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους, 

σύμφωνα με την Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ που της χορηγείται κατά τις διατάξεις του 

παρόντος νόμου και σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 2. Πέραν των 

όσων ορίζονται στην Άδεια Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ο Διαχειριστής 

υποχρεούται ειδικότερα να διασφαλίζει: (α) Την αξιοπιστία και την ασφάλεια του 

ΕΔΔΗΕ, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος. (β) Τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού ΕΔΔΗΕ. (γ) 

[…]. (δ) […]. (ε) […]. (στ) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, καλή 

λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών διατάξεων που εγκαθίστανται στο ΕΔΔΗΕ, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, του Κώδικα Διαχείρισης 

του ΕΔΔΗΕ και τους όρους της Άδειας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, καθώς και τη συλλογή 

των σχετικών μετρήσεων. (ζ) […]. Παράλληλα, η διάταξη του άρθρου 128 «Κώδικας 

Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ» ορίζει ότι: «1. Η διαχείριση του ΕΔΔΗΕ διενεργείται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ, […]». 

2. Συναφώς, ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (ΚΔΕΔΔΗΕ) στο άρθρο 5 

«Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου» ορίζει ότι: «1. Ο 

Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη 

συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του ΕΔΔΗΕ 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 ΕΔΔΗΕ. 2. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ οφείλει να ασκεί τις 

αρμοδιότητές του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του νόμου 4001/2011 καθώς 

και τα οριζόμενα στην Άδεια Διαχείρισης που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 

126 του ίδιου νόμου. 3. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ο Διαχειριστής ΕΔΔΗΕ: (α) 

[…]. (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 
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αναγκαία μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και καθημερινής 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού για την άρτια και 

αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου, βάσει των διατάξεων του 

παρόντος Κώδικα. […]». 

Κατά την πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 8 «Τεχνικοί κανόνες και περιορισμοί» 

του ανωτέρω Κώδικα: «Ο Διαχειριστής του Δικτύου, κατά τη σχεδίαση, ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία του Δικτύου, 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. […]». 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 58 «Διαδοχή Χρηστών» του ΚΔΕΔΔΗΕ: «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 Διαχειριστή του Δικτύου και 

του νέου Καταναλωτή. Ο τελευταίος προσχωρεί στην υφιστάμενη Σύμβαση Σύνδεσης με 

τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας και με την υποβολή Δήλωσης Εκπροσώπησης από 

Προμηθευτή επ’ ονόματί του για τον συγκεκριμένο Μετρητή Φορτίου. […]. Ο 

Διαχειριστής του Δικτύου 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. […]. 3. Ο νέος Χρήστης μιας 

εγκατάστασης κατανάλωσης οφείλει σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει τον Διαχειριστή 

του Δικτύου 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 Διαχειριστή του Δικτύου για 

τον νέο Χρήστη». 

Περαιτέρω το άρθρο 87 «Έλεγχοι και δοκιμές λειτουργίας Μετρητών» του ως άνω ίδιου 

κανονιστικού νομοθετήματος ορίζει ότι: «1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διενεργεί 

τακτικούς και έκτακτους ελέγχους και δοκιμές λειτουργίας των Μετρητών Δικτύου και 

συνεργάζεται με τους Χρήστες για τη διενέργεια αντίστοιχων ελέγχων και δοκιμών των 

Εσωτερικών Μετρητών. […]. 4. Σε περίπτωση ανάγκης επέμβασης σε Μετρητή, στο 
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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 

Διαχειριστής του Δικτύου 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 Διαχειριστής του Δικτύου, προκειμένου αυτός να παρίσταται ή να εκπροσωπείται, 

εφόσον επιθυμεί, καθώς και προκειμένου ο Χρήστης να παράσχει πρόσβαση στον 

Διαχειριστή του Δικτύου 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. […]. 11. Σε σχέση με τους ελέγχους μετρητών, κατά τα οριζόμενα στο παρόν 

άρθρο, ο Διαχειριστής του Δικτύου λαμβάνει επίσης υπόψη τις ειδικότερες διατάξεις του 

άρθρου 95, όπου αυτές βρίσκουν εφαρμογή». 

Σύμφωνα με το άρθρο 89 «Αποκατάσταση προβλημάτων εξοπλισμού Μετρήσεων» του 

ΚΔΕΔΔΗΕ: «1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διασφαλίζει ότι κάθε πρόβλημα που 

διαπιστώνεται σε Μετρητή Δικτύου 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. […].». 

Ενώ, το άρθρο 92 «Έλεγχος Μετρήσεων» του Κώδικα ορίζει ότι: «[…]. 2. Η διαδικασία 

ελέγχου των Μετρήσεων αποσκοπεί στη διαπίστωση σφαλμάτων στις Μετρήσεις, τα οποία 

μπορεί να οφείλονται στις συνθήκες λειτουργίας, σε λάθη κατά τη διαδικασία επιτόπιας 

ανάγνωσης, σε βλάβες του τεχνικού εξοπλισμού ή σε άλλους λόγους πλην ρευματοκλοπών. 

3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου εφαρμόζει τις διαδικασίες ελέγχου Μετρήσεων οι οποίες 

ορίζονται και εξειδικεύονται στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων. […].». 

Περαιτέρω το άρθρο 93 «Διόρθωση και εκτίμηση Μετρήσεων» του Κώδικα προβλέπει 

ως εξής: «1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να προβαίνει σε εκτιμήσεις για τον 

καθορισμό Δεδομένων Μέτρησης, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι 

αντίστοιχες Μετρήσεις. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να προσδιορίζει εκ νέου 

Δεδομένα Μέτρησης που έχουν προκύψει από εκτίμηση, βάσει Μετρήσεων που 

πιστοποιούνται επιτυχώς σύμφωνα με το Άρθρο 92, για χρονικό διάστημα έως και είκοσι 
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τέσσερις (24) μήνες μετά την εκτίμησή τους. 2. Ο Διαχειριστής δύναται να διορθώνει 

Δεδομένα Μετρήσεων παρελθούσης χρονικής περιόδου στην περίπτωση που 

τεκμηριώνεται εκ των υστέρων λανθασμένος καθορισμός τους, οφειλόμενος σε τεχνικούς 

ή άλλους λόγους, […] 3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ρευματοκλοπής, το χρονικό 

διάστημα στο οποίο αφορά η διόρθωση Δεδομένων Μέτρησης παρελθούσης χρονικής 

περιόδου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν δύναται να υπερβαίνει τους 

δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται του χρόνου διαπίστωσης του προβλήματος.[…]».  

Επιπλέον, κατά τη διάταξη του άρθρου 95 «Ρευματοκλοπές» ορίζεται ότι: «1. Η 

ρευματοκλοπή συνίσταται σε αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και 

εγκαταστάσεις του Δικτύου, με συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς 

αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και με 

συνέπεια να μην τιμολογείται. […]. 4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διασφαλίζει ότι 

τηρούνται οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά με τη διενέργεια αυτοψιών και ελέγχων για 

διαπίστωση ρευματοκλοπής: (α) Κατά την άφιξη του συνεργείου του Διαχειριστή του 

Δικτύου 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. (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 Διαχειριστή του 

Δικτύου 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 Διαχειριστή του 

Δικτύου έως ότου η υπόθεση τελεσιδικήσει, είναι δε διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον 

Χρήστη ή/και από εκπρόσωπό του. […]. 6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου φέρει το βάρος 
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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: […]. 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 υπολογίζεται βάσει διοικητικά οριζόμενης 

μοναδιαίας τιμής και ποσοστού προσαύξησης, τα οποία καθορίζονται με απόφαση της 

ΡΑΕ. […]. Οι ανωτέρω Χρήστες είναι επίσης υπόχρεοι για την αποζημίωση του 

Διαχειριστή του Δικτύου για το κόστος που υφίσταται σε σχέση με τον εντοπισμό και τη 

διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τη διαχείριση της υπόθεσης. […]. 12. Αμέσως μετά 

την εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας και των αναλογούντων χρεώσεων λόγω 

διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, ο Διαχειριστής του Δικτύου 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 

Διαχειριστής του Δικτύου για τη μη καταγραφείσα ενέργεια και για την αποζημίωση του 

Διαχειριστή του Δικτύου 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 

Διαχειριστής του Δικτύου, και το σχετικό χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση της 
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οφειλής, με ρητή επισήμανση στη δυνατότητα του Διαχειριστή του Δικτύου 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 Διαχειριστή του Δικτύου. (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 Διαχειριστή του Δικτύου 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. […]. 14. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα διατύπωσης 

τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου 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 Διαχειριστή του Δικτύου. Ο Διαχειριστής του Δικτύου 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 Διαχειριστής 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.  

3. Σύμφωνα δε με το άρθρο 2 του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών: «1. Ως 

ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και 

εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή 

να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και να μην 

τιμολογείται. Συνηθέστερη περίπτωση συνιστά η επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο 

της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας 

(καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της 

εγκατάστασης). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η πλειονότητα των εντοπιζόμενων 

ρευματοκλοπών».  
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Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 «Βασικοί Κανόνες» του ανωτέρω 

Εγχειριδίου: «1. Οι ενέργειες και οι χειρισμοί του Διαχειριστή του Δικτύου κατά τη 

διαδικασία διαπίστωσης των ρευματοκλοπών υπακούουν στις ακόλουθες γενικές αρχές: 

(Α) Αποτελεσματικότητα των χειρισμών, ως προς τον εντοπισμό των ρευματοκλοπών 

αλλά και ως προς την προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου. […]. (Β) Διαφάνεια των 

ενεργειών. Επιτυγχάνεται με την αποτύπωση των ευρημάτων και τη λήψη φωτογραφιών, 

καθώς και την πρόνοια για την αναζήτηση, την ενημέρωση και φυσική παρουσία του 

καταναλωτή ή εκπροσώπου του (εφόσον αυτός παρευρίσκεται στο ακίνητο) πριν την 

έναρξη του ελέγχου καθώς και πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της 

ρευματοκλοπής (παρέμβαση στην μετρητική διάταξη ή αντικατάστασή της), την έγγραφη 

ενημέρωση του καταναλωτή στη συνέχεια και την συλλογή και φύλαξη όλων των 

αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης με τυχόν παρουσία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, 

εκπροσώπου ανεξάρτητου φορέα, εφόσον αυτός έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. (Γ) Ίση μεταχείριση των καταναλωτών. Επιτυγχάνεται με την τυποποίηση των 

εγγράφων και των παρεχόμενων πληροφοριών, την επικέντρωση στις περιπτώσεις 

διαπιστωμένων ρευματοκλοπών και την κατά το δυνατόν οριοθέτηση των τελευταίων, 

καθώς και με την κοινή σε όλες τις περιπτώσεις αλληλουχία ενεργειών. Το δε άρθρο 6 

«Διαδικασία διαπίστωσης ρευματοκλοπής» ορίζει ότι: «1. […]. 2. Ο έλεγχος διενεργείται 

από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο συμμετέχουν κατ` ελάχιστον δύο άτομα 

(έμπειροι σε θέματα παροχών τεχνικοί), τα οποία φέρουν υπηρεσιακές ταυτότητες. Στον 

εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα που τυχόν παρίσταται κατά τον έλεγχο σύμφωνα με 

το άρθρο 5 του παρόντος δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα στοιχεία της 

εγκατάστασης που πρόκειται να ελεγχθεί ή του χρήστη αυτής. 3. Ο χρήστης της παροχής, 

ή άλλος παριστάμενος στο ακίνητο ή την εγκατάσταση που εξυπηρετεί η παροχή 

εκπρόσωπος του, αναζητείται και, εφόσον παρίσταται, ενημερώνεται περί του επικείμενου 

ελέγχου της μετρητικής διάταξης, ενώ του ζητείται να επιτρέψει, ως οφείλει, την 

προσπέλαση στον μετρητή, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος βρίσκεται σε μη απευθείας 

προσβάσιμο σημείο εντός του ακινήτου. 4. Εφόσον από τα ευρήματα τεκμαίρεται 

διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, τα ευρήματα φωτογραφίζονται με καταγραφή ημερομηνίας, 

ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να παρίστανται κατά τη φωτογράφιση αστυνομικό όργανο, 

καθώς και ο καταναλωτής ή εκπρόσωπος του, στους οποίους και επιδεικνύονται τα 

ευρήματα της ρευματοκλοπής, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της. Ο 

ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συλλέγει και να τηρεί στοιχεία προς απόδειξη της προσπάθειας 

κλήσης αστυνομικού οργάνου, σε περίπτωση μη προσέλευσής του. 
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Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών προβλέπουν 

τα ακόλουθα: 

«Άρθρο 8  

Ενημέρωση του Χρήστη της Παροχής για τη διενέργεια ελέγχου 

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 έκβαση του (διαπίστωση ρευματοκλοπής, 

πιθανολογούμενη ρευματοκλοπή, ουδέν εύρημα) και τυχόν ενέργειες που έπονται. Στο 

δελτίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία της οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή 

Δικτύου (Περιοχή), του συνεργείου που διενήργησε τον έλεγχο, του εκπροσώπου του 

ανεξάρτητου φορέα, του αστυνομικού οργάνου και του καταναλωτή ή εκπροσώπου του, 

οι οποίοι παρίσταντο. 

Άρθρο 9  

Φύλαξη των Ευρημάτων της Ρευματοκλοπής 

Το σύνολο των ευρημάτων που συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία της ρευματοκλοπής, 

συμπεριλαμβανομένου και του μετρητή, εφόσον αφαιρεθεί, φυλάσσονται στα γραφεία της 

οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή του Δικτύου (Περιοχή) μέχρις ότου η υπόθεση 

τελεσιδικήσει. 

Άρθρο 10  

Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής 

Για κάθε περίπτωση διαπιστωμένης ρευματοκλοπής συμπληρώνεται το Δελτίο Αναφοράς 

Ρευματοκλοπής (τυποποιημένο έντυπο που εκδίδεται από την σχετική μηχανογραφική 

εφαρμογή που έχει αναπτύξει ο ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση των υποθέσεων 

ρευματοκλοπής σε όλα τους τα στάδια), με βάση τα εκάστοτε ευρήματα και υπογράφεται 

από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο και τον εντοπισμό τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ. 

Άρθρο 11  

Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στον χρήστη 

1. Εντός δύο ημερών από την χρονική στιγμή εντοπισμού διαπιστωμένης ρευματοκλοπής 

και εφόσον η ρευματοκλοπή αφορά ηλεκτροδοτούμενο χώρο για τον οποίο έχει συναφθεί 

σύμβαση σύνδεσης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων αυθαίρετης επανασύνδεσης 
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παροχής που έχει απενεργοποιηθεί ή διακοπεί λόγω χρέους (παύση εκπροσώπησης) ή για 

άλλο λόγο (π.χ. οικειοθελής διακοπή, παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση 

εργοταξιακής παροχής κ.λπ.), η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει προς τον 

καταναλωτή-χρήστη της παροχής στην οποία διαπιστώθηκε η ρευματοκλοπή, εφόσον 

αυτός δύναται να ταυτοποιηθεί, τυποποιημένη κατά το γενικό μέρος της, επιστολή στην 

οποία αναφέρονται και του γνωστοποιούνται ειδικότερα τα εξής:• Το έναυσμα διενέργειας 

της αυτοψίας στην εν λόγω παροχή, ή, κατά περίπτωση, το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται αυτή. • Ο χρόνος διενέργειας της αυτοψίας και τα στοιχεία της παροχής. • Τα 

ευρήματα της αυτοψίας και το πώς αυτά στοιχειοθετούν την διάπραξη ρευματοκλοπής, 

υπό τύπον ευσύνοπτης τεχνικής έκθεσης. • Οι ενέργειες που ανελήφθησαν για την 

αποκατάσταση της ορθής καταγραφής της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. • Το 

διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό και το σημείο φύλαξης του. • Η ένδειξη του μετρητή κατά τη 

χρονική στιγμή της αυτοψίας. • Η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας, η 

αντιστοίχως εκτιμηθείσα χρονική περίοδος αναφοράς αυτής και ο εκτιμώμενος χρόνος 

έναρξης της ρευματοκλοπής, εφόσον είναι διαφορετικός, καθώς και αν στον Χρήστη 

καταλογίζεται η διάπραξη της ρευματοκλοπής. • Το καταλογιζόμενο ποσό για τη μη 

καταγραφείσα ενέργεια και για την αποζημίωση του Διαχειριστή του Δικτύου έναντι του 

διαχειριστικού κόστους της ρευματοκλοπής. • Οι τρόποι εξόφλησης της καταλογισθείσας 

οφειλής, περιλαμβανομένης της δυνατότητας ρύθμισης της σε δόσεις, και το σχετικό 

χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση της οφειλής. • Το δικαίωμα του Χρήστη να 

υποβάλλει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία ενώπιον του 

Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του 

Δικτύου. • Τα δικαιώματα του Διαχειριστή να προβαίνει σε απενεργοποίηση της παροχής 

και να επιβάλει περιορισμούς ως προς τη διαδοχή χρηστών, σε περίπτωση μη 

τακτοποίησης ή/και μη είσπραξης του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής. • 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 Διαχειριστή του 

Δικτύου βάσει νεότερων δεδομένων που πιθανώς να προκύψουν, είτε κατόπιν 

παρέμβασης του Χρήστη, πριν η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη. 2. Στην επιστολή της 

παραγράφου 1 επισυνάπτεται το υπογεγραμμένο Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής, οι 

φωτογραφίες των ευρημάτων που την καταδεικνύουν και φύλλο αναλυτικού υπολογισμού 

της μη καταγραφείσας ενέργειας και των καταλογιζόμενων ποσών. 3. Η επιστολή 

αποστέλλεται στον χρήστη με επιστροφή απόδειξης παραλαβής στον αποστολέα και 
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κοινοποιείται ταυτόχρονα στον προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή, εφόσον 

υπάρχει, και επίσης, για λόγους ενημέρωσης, στον συμβαλλόμενο για τη σύνδεση, σε 

περίπτωση που διαφέρει από τον χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. 

Στην περίπτωση που στον χρήστη καταλογίζεται η διάπραξη της ρευματοκλοπής, η 

επιστολή κοινοποιείται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα (για την πιθανή αυτεπάγγελτη 

άσκηση δίωξης)». 

Περαιτέρω, το άρθρο 15 «Υποβολή Αντιρρήσεων» προβλέπει ότι: «1. Οι χρήστες έχουν 

δικαίωμα διατύπωσης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου 

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 Διαχειριστή του Δικτύου. 2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου 

αξιολογεί τα πρόσθετα στοιχεία και αποφαίνεται εντός εύλογου χρόνου, ενημερώνοντας 

σχετικά τον Χρήστη. 3. […].. 4. Σε περίπτωση που γίνεται εκ των υστέρων δεκτό ότι δεν 

υπήρξε ρευματοκλοπή, επιστρέφεται και το ποσό που αφορά στην κάλυψη του 

διαχειριστικού κόστους της ρευματοκλοπής. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε 

περίπτωση επαναπροσδιορισμού του αρχικώς καταλογιζόμενου ποσού, με οποιαδήποτε 

αφορμή λαμβάνει χώρα αυτός». 

4. Στον δε όρο 27 της υπ’ αριθ. 83/2014 Απόφασης ΡΑΕ, για την Άδεια 

Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ με τίτλο «Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στη ΡΑΕ»: «1. Ο 

κάτοχος της Άδειας υποχρεούται, να παρέχει στη ΡΑΕ, κάθε πληροφορία, ή στοιχείο για 

την άσκηση των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με το Νόμο, και ειδικότερα τα οριζόμενα 

στο άρθρο 27 του Νόμου. 2. Η νομιμοποίηση της ΡΑΕ να ζητήσει την παροχή των 

πληροφοριών της παραγράφου 1, υφίσταται ανεξαρτήτως της νομιμοποίησής της να 

ζητήσει ενημέρωση βάσει οποιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας Άδειας, ή βάσει των 

προβλέψεων του Νόμου, των Κανονισμών ή των Κωδίκων. 3. Στο πλαίσιο και για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου Όρου της Άδειας, ο όρος «πληροφορίες» λογίζεται ότι 

αναφέρεται τόσο στις προφορικά όσο και στις έγγραφα γνωστοποιούμενες και 

περιλαμβάνει –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά– βιβλία, έγγραφα, μητρώα και αρχεία, 

λογαριασμούς (υποχρεωτικά και μη τηρούμενους), εκτιμήσεις, εκθέσεις και αναφορές 

πάσης φύσεως (σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, ή κατόπιν υποδείξεως της 

ΡΑΕ) που η ΡΑΕ έχει ζητήσει, καθώς και τυχόν επεξηγήσεις (προφορικές ή γραπτές), σε 

συνάρτηση με αυτές τις πληροφορίες».  

ΙII. ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 
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Επειδή, η ΡΑΕ εξέτασε το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-286333/30.07.2020 

Καταγγελίας, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4001/2011. Στο πλαίσιο αυτό και κατά 

το ανωτέρω υπό στοιχείο (I) Σύντομο Ιστορικό της παρούσας, διαπιστώθηκε ότι οι 

αιτιάσεις της Καταγγελίας – οι οποίες σχετίζονται, αφενός με τον από 11.07.2018 

επιτόπιο έλεγχο στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου από τον Διαχειριστή, 

συνεπεία του οποίου βεβαιώθηκε η εν θέματι ρευματοκλοπή και αφετέρου με την από 

30.03.2015 αναγγελία βλάβης από την Καταγγέλλουσα και την επιγενόμενη αυτής 

επέμβαση στον επίμαχο μετρητή από τον τεχνικό υπάλληλο – εμπεριέχουν πολλαπλές 

αναφορές στην εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., φερόμενη ως εμπλεκόμενη στα ανωτέρω συμβάντα. 

Επειδή, με τη διάταξη του άρθρου 123 ν. 4001/2011, προβλέφθηκε η υποχρέωση της 

εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να προβεί, εντός οκτώ μηνών από τη θέση σε ισχύ του παραπάνω νόμου, 

σε νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό του κλάδου της δραστηριότητας διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις λοιπές δραστηριότητές της και στην εισφορά του κλάδου 

αυτού στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού 

Δικτύου Διαχείρισης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ). Με την ίδια διάταξη 

ορίστηκε ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις 

υποχρεώσεις και της έννομες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και ότι η μεταβίβαση αυτή 

εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Ακολούθως, εν έτει 2012 ολοκληρώθηκε η 

απόσχιση του κλάδου διανομής από τις λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. και 

εισφέρθηκε αυτός στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., η οποία έκτοτε κατέστη, ως προς τον εν λόγω 

κλάδο, καθολική διάδοχος της πρώτης. Στον παραπάνω εισφερθέντα κλάδο ανήκει, 

μεταξύ άλλων, και η διαχείριση του Δικτύου. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την εύρυθμη και σωστή λειτουργία του Δικτύου και ως εκ 

τούτου, οφείλει να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και να λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα σχεδίασης, ανάπτυξης, ενίσχυσης, συντήρησης και καθημερινής 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του αναγκαίου εξοπλισμού, για την άρτια και 

αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία του Δικτύου, βάσει των διατάξεων των 

άρθρων 127 και 128 του ν. 4001/2011. Περαιτέρω, στη διάταξη του άρθρου 95 του 

Κώδικα, η οποία ρυθμίζει τα προβλεπόμενα για τις ρευματοκλοπές, ρητά προβλέπεται 

ότι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., λαμβάνει, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, όλα τα 

πρόσφορα και αναγκαία μέτρα για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την κατά το 

δυνατόν αποτροπή των περιπτώσεων ρευματοκλοπής και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης 



18 

 

επέμβασης στον εξοπλισμό των παροχών εγκαταστάσεων χρηστών, 

συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού μέτρησης. Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι μόνη 

αρμόδια, μετά την ως άνω απόσχιση, για την ομαλή λειτουργία του Δικτύου, τη 

συντήρηση αυτού, τον έλεγχο και διαπίστωση ρευματοκλοπής, τον καταλογισμό της 

σχετικής οφειλής κ.ο.κ. είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και όχι η ΔΕΗ Α.Ε, η οποία 

ενημερώνεται από την πρώτη για την απενεργοποίηση της επίμαχης παροχής, εφόσον 

αποτελεί τον αντίστοιχο προμηθευτή. 

Τούτων δοθέντων, η ΡΑΕ ασκώντας τις αρμοδιότητές της, έκρινε εκ του περιεχομένου 

της Καταγγελίας ως εμπλεκόμενο μέρος τον Διαχειριστή και όχι τον Προμηθευτή, ΔΕΗ 

Α.Ε. και ως εκ τούτου, ζήτησε με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-83904/09.09.2020 έγγραφο 

τις τεκμηριωμένες απόψεις της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μαζί με τα σχετικά έγγραφα και 

στοιχεία, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Εντούτοις, διαδραμόντος του χρόνου και 

ελλείψει σχετικής απόκρισης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., την 22.10.2020, η ΡΑΕ έλαβε την 

υπ’ αριθ. 1452/2020 Απόφασή της περί παράτασης της τρίμηνης προθεσμίας του 

άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 4001/2011 για την έκδοση οριστικής απόφασης επί της 

Καταγγελίας, ήτοι έως την 30.01.2021, η οποία απόφαση κοινοποιήθηκε στα 

ενδιαφερόμενα μέρη με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-84979/19.11.2020 επιστολή. 

Παράλληλα, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-84980/19.11.2020 επιστολή, η Αρχή ζήτησε 

εκ νέου τις απόψεις του Διαχειριστή.  

Επειδή, η αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απέστειλε στη 

ΡΑΕ την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-292395/30.11.2020 (υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΗΜ.:26523/23.11.2020) επιστολή που είχε απευθύνει στην Καταγγέλλουσα και την 

οποία κοινοποίησε εκ νέου επισυναπτόμενη στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

292740/07.12.2020 επιστολή της προς τη ΡΑΕ, με την οποία επεσήμανε τα ακόλουθα: 

1. Όπως προκύπτει από την εξέταση των τηρούμενων στο αρχείο της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. στοιχείων, η επίμαχη υπ’ αριθ. 1 00971609-01 παροχή λειτουργεί με 

αντισυμβαλλόμενη καταναλώτρια όχι την Καταγγέλλουσα, αλλά τρίτο πρόσωπο 

(προκτήτορα του ακινήτου), ενώ οι νέοι συνεπεία της πώλησης του ακινήτου χρήστες 

της εν λόγω παροχής όφειλαν να έχουν μεριμνήσει για την μεταφορά αυτής στο όνομά 

τους, βάσει του κείμενου κανονιστικού πλαισίου.  

2. Περαιτέρω, ο Διαχειριστής αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά σε 

διαπιστωμένη αυθαίρετη επέμβαση στη σχετική μετρητική διάταξη και ως εκ τούτου, 

επιδόθηκε νόμιμα η υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/07.05.2020 επιστολή, προς ενημέρωση της 
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αντισυμβαλλομένης καταναλώτριας, με συνημμένα τα απαραίτητα στοιχεία και το 

οφειλόμενο ποσό για τη μη καταγραφή της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη δυνατότητα 

ρύθμισής του σε μηνιαίες δόσεις.  

3. Πέραν τούτων, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με το υπό εξέταση έγγραφό της ενημέρωσε την 

Καταγγέλλουσα ότι η αρμόδια για την περιοχή της Αθήνας Τριμελής Επιτροπή 

επανεξέτασε όλα τα σχετικά με την υπόθεση δεδομένα και παραστατικά, αξιολογώντας 

ταυτόχρονα και τα σχετικά προσκομισθέντα με την από 02.06.2020 ένστασή της 

έγγραφα και ως εκ τούτου, προέβη στην απόρριψή της, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι 

ενόψει του μεγάλου όγκου των προς διερεύνηση υποθέσεων και των ισχυόντων ειδικών 

μέτρων για την πανδημία, θα ακολουθούσε έγγραφη σχετική ενημέρωση για την εν 

θέματι απόφαση. 

Επειδή, η ΡΑΕ, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης των υποβαλλόμενων με το ανωτέρω 

έγγραφο απόψεων του Διαχειριστή, διαπίστωσε ότι δεν προέκυπταν στοιχεία 

διευκρινιστικά της διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά τον έλεγχο του μετρητή στην 

εξεταζόμενη περίπτωση και ωσαύτως, έκρινε ότι η υπόθεση έχρηζε περαιτέρω 

διερεύνησης, για την οποία απαραίτητη ήταν η παροχή σχετικών συμπληρωματικών 

στοιχείων. Ειδικότερα, η Αρχή με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85845/25.01.2021 

έγγραφο προς τον Διαχειριστή, ζήτησε την προσκόμιση της από 07.05.2020 επίμαχης 

επιστολής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (το ανωτέρω αναφερόμενο υπ’ αριθ. πρωτ. 3760 

έγγραφο), του Δελτίου Επίσκεψης Συνεργείου, του Δελτίου Αναφοράς Ρευματοκλοπής 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Εγχειριδίου για τις χαρακτηρισθείσες ως 

διαπιστωμένες ρευματοκλοπές, του συνόλου των προβλεπόμενων στο νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο1 σχετικών εγγράφων, καθώς και των απόψεων του Διαχειριστή 

αναφορικά με τους ισχυρισμούς της Καταγγελίας για τη διαδικασία που τηρήθηκε μετά 

την από 30.03.2015 κλήση – αναγγελία βλάβης από την Καταγγέλλουσα. 

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η προδιαληφθείσα περαιτέρω διερεύνηση της 

Καταγγελίας, ζητήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85949/28.01.2021 επιστολή η 

συναίνεση της Καταγγέλλουσας για την παράταση του χρόνου εξέτασης και έκδοσης 

απόφασης, καθόσον, μάλιστα, η σχετική προθεσμία είχε οριστεί, δυνάμει της υπ’ αριθ. 

1452/2020 Απόφασης ΡΑΕ, έως την 30.01.2021. Συνακολούθως, η Καταγγέλλουσα 

 
1 Ν. 4001/2011, ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρο 

95) και το Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών. 
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αποκρίθηκε θετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-295453/29.01.2021 επιστολή για την 

χορήγηση παράτασης έως την 28.02.2021. 

Επειδή, εις απάντηση της ανωτέρω επιστολής της ΡΑΕ, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπέβαλε το 

υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296511/10.02.2021 έγγραφο, το οποίο εστάλη εκ νέου λίγες 

ημέρες αργότερα, πρωτοκολληθέν και με αριθμό Ι-297158/23.02.2021. Με την εν λόγω 

επιστολή, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαβίβασε τις απόψεις της και προέβη σε ορισμένες, 

καθοριστικής σημασίας για τον χειρισμό της υπόθεσης, διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, ο 

Διαχειριστής προσδιόρισε ότι, σε συνέχεια ελέγχου στο αρχείο του βλαβοληπτικού 

κέντρου που τηρείται για την περιοχή της Αθήνας, προέκυψε ότι, πράγματι, την 

30.03.2015 και ώρα 21:00 δηλώθηκε από την Καταγγέλλουσα βλάβη για την επίμαχη 

παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και, έτσι, το αρμόδιο συνεργείο αποκατάστασης μετέβη 

στο ακίνητο για τον σχετικό έλεγχο, κατόπιν του οποίου, διαπιστώθηκε ότι ο μετρητής 

ήταν εκτός λειτουργίας. Ακολούθως, αναφέρεται ότι πραγματοποιήθηκε αφαίρεση του 

μετρητή από τους τεχνικούς, με απευθείας σύνδεση στο Δίκτυο της γραμμής πίνακα – 

μετρητή (ΓΠΜ) και εκδόθηκε υπηρεσιακό έγγραφο για τοποθέτηση νέου μετρητή. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. επισημαίνει, μάλιστα, ότι το σχετικό σημείωμα βλάβης 

(ΣΑΒ) δεν υλοποιήθηκε, εκ παραδρομής. Επιπλέον, ο Διαχειριστής διαβεβαιώνει 

ρητώς, με τις απόψεις του, ότι κατά τον επιγενόμενο την 14.03.2018 έλεγχο στην 

επίμαχη μετρητική διάταξη από το αρμόδιο προς τούτο συνεργείο, ακολουθήθηκε η 

διαδικασία που προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών του Κώδικα Διαχείρισης 

ΕΔΔΗΕ. Εντούτοις, κατόπιν σχετικής έρευνας, εξακριβώθηκε ότι το συνεργείο 

αυτό αγνοούσε ότι η εν λόγω ηλεκτρική σύνδεση είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την 

τοποθέτηση μετρητή από άλλο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ήδη από την 

30.03.2015.  

Επ’ αυτού, οφείλει να υπομνησθεί ότι βάσει του υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-

292740/07.12.2020 εγγράφου του Διαχειριστή, υπήρξε αρχική ενημέρωση της 

Καταγγέλλουσας για την απόρριψη της από 15.05.2020 Ένστασης – Αντιρρήσεων – 

Αίτησής της, κάτι που αναιρέθηκε μεταγενέστερα, στην ως άνω επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. (σχετικό το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296511/10.02.2021 έγγραφο), καθώς 

διαπιστώθηκε ότι η επέμβαση στον μετρητή της παροχής, ήταν απόρροια της 

ηλεκτρικής σύνδεσης που είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την τοποθέτηση μετρητή από 

άλλο συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ήδη από την 30.03.2015. Η κατά τα ανωτέρω 

διαχείριση της υπόθεσης από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τα 
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οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 95 ΚΔΕΔΔΗΕ, καθώς και 

του άρθρου 15 του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών, βάσει των οποίων ο Διαχειριστής 

αξιολογεί τα πρόσθετα στοιχεία τεκμηριωμένων αντιρρήσεων για την επανεξέταση 

μιας υπόθεσης ρευματοκλοπής και αποφαίνεται εντός εύλογου χρόνου, ενημερώνοντας 

σχετικά τον Χρήστη. Εν προκειμένω, ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι δεν κατέστη 

δυνατή η αποκατάσταση των λανθασμένων ενεργειών που είχαν προηγηθεί από την 

υπηρεσία που επιλήφθηκε της υπόθεσης, την 15.07.2020 και «Ελήφθησαν διοικητικά 

μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον», όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει. 

Επειδή, περαιτέρω, ο χρόνος εξέτασης της Καταγγελίας είχε κατά τα ανωτέρω οριστεί 

έως την 28.02.2021. Ωστόσο, την 17.02.2021 και την 18.02.2021 έληξε η θητεία 

τεσσάρων (4) εκ των επτά (7) μελών της Ολομέλειας της Αρχής, η οποία δεν δύνατο 

έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και διορισμού των νέων μελών, να 

συνεδριάσει νομίμως. Συνεπώς, λόγω της προκύπτουσας ως άνω αντικειμενικής 

αδυναμίας λήψης αποφάσεων, κρίθηκε απολύτως αναγκαία η πρόσθετη παράταση του 

χρόνου εξέτασης της Καταγγελίας έως την 30.04.2021, προκειμένου η Αρχή να είναι 

σε θέση να συνεδριάσει και να αξιολογήσει τα στοιχεία που είχαν τεθεί υπ’ όψιν της. 

Συναφώς, εστάλη η υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-86383/24.02.2021 επιστολή προς την 

Καταγγέλλουσα, με την οποία ζητήθηκε η συναίνεσή της για την ως άνω παράταση 

εξέτασης της Καταγγελίας. Η Καταγγέλλουσα αποκρίθηκε θετικά στο εν λόγω αίτημα 

της ΡΑΕ, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-297400/25.02.2021 επιστολή της, 

κοινοποιώντας προς συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης και το υπ’ αρ./ ΗΜ. 

273/10.02.2021 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Απάντηση σε ένστασή σας». Με 

το ανωτέρω έγγραφο του Διαχειριστή γνωστοποιήθηκε στην Καταγγέλλουσα ότι, στο 

πλαίσιο εξέτασης της ως άνω υποβληθείσας από 15.05.2020 ένστασής της και σε 

αντιπαραβολή με τα σε αυτή συνημμένα έγγραφα, ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 

3760/07.05.2020 επιστολή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και θα ακολουθήσει σχετική διαδικασία 

νέου υπολογισμού της μη καταγραφείσας ενέργειας. 

Επειδή, από την ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-296511/10.02.2021 επιστολή της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συνάγεται ότι οι εμπεριεχόμενοι στην από 15.05.2020 Ένσταση – 

Αντιρρήσεις ισχυρισμοί της Καταγγέλλουσας, αναφορικά με την επέμβαση στον 

μετρητή από το συνεργείο αποκατάστασης βλάβης, ήδη από την 30.03.2015, ήταν 
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βάσιμοι. Έτι περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΗΜ.:/273/10.02.2021 επιστολή της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (την οποία η Καταγγέλλουσα κοινοποίησε στη ΡΑΕ), η Αρχή έλαβε 

γνώση του γεγονότος ανάκλησης του επίμαχου υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/07.05.2020 

εγγράφου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., με το οποίο 

επιβλήθηκε η χρέωση για μη καταγραφείσα ενέργεια, λόγω ρευματοκλοπής. Τα δύο 

αυτά έγγραφα του Διαχειριστή, τα οποία ετέθησαν υπ’ όψιν της Αρχής, αποτελούν 

όλως αξιόπιστα και επαρκή στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ευχερώς ότι η 

κρινόμενη Καταγγελία κατέστη άνευ αντικειμένου. Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται 

πλέον πεδίο για τη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας και συλλογής στοιχείων. 

Επειδή, περαιτέρω, κατά το διαδραμόν χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, η 

Καταγγέλλουσα κατέβαλλε τις δόσεις που αντιστοιχούσαν στη ρύθμιση του 

επιβληθέντος με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/07.05.02020 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, συνολικού ποσού των 5.447,97 Ευρώ. Τούτου 

δοθέντος και βάσει των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 14 ΚΔΕΔΔΗΕ και του άρθρου 

15 παρ. 4 του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών, 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. Σημειώνεται δε, ότι το ποσό που αφορά στην καταναλωθείσα 

μη τιμολογημένη ηλεκτρική ενέργεια οφείλει να εναπυπολογισθεί από τον Διαχειριστή, 

βάσει του κείμενου πλαισίου. 

Επειδή, ως εκ των ανωτέρω, τo αντικείμενο έρευνας της προκείμενης υπόθεσης 

συνέθετε αποκλειστικά το ανωτέρω ιστορικό της επιβολής χρέωσης για μη 

καταγραφείσα ενέργεια, συνεπεία ρευματοκλοπής. Ωστόσο, ο Διαχειριστής, κατόπιν 

ορθής έρευνας των ισχυρισμών της Καταγγέλλουσας, διαπίστωσε τη μη υπαγωγή των 

πραγματικών περιστατικών στο αδίκημα της ρευματοκλοπής και ως εκ τούτου προέβη 

στην ανάκληση του ανωτέρω επίμαχου εγγράφου του Διαχειριστή και μετά ταύτα 

κατέστησε την Καταγγελία άνευ αντικειμένου.  

Επειδή, εν πάση περιπτώσει, πέραν της διερεύνησης της υπόθεσης για τη διαπίστωση 

της ρευματοκλοπής, που συνιστούσε το κύριο αντικείμενο της Καταγγελίας, κρίνεται 

σκόπιμο να επισημανθούν οι ακόλουθες παρατηρήσεις σε παρεμπίπτοντα ζητήματα, 

απόρροια επισκόπησης της συνολικής συμπεριφοράς του Διαχειριστή στον χειρισμό 

της υπόθεσης:  
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Α) Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85845/25.01.2021 επιστολή της, ζήτησε από 

τον Διαχειριστή την προσκόμιση διευκρινιστικών της ακολουθούμενης και τηρητέας 

διαδικασίας για τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής στοιχείων, όπως αναλυτικά 

αναφέρεται ανωτέρω. Ωστόσο, ο Διαχειριστής, ουδέν προσκόμισε, αλλά αρκέστηκε 

σε ρητή επί των απόψεών του διαβεβαίωση ότι το συνεργείο ελέγχου, ακολούθησε τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών του Κώδικα Διαχείρισης 

ΕΔΔΗΕ. 

Δοθέντος ότι ο Διαχειριστής παρέλειψε να υποβάλει τα στοιχεία που ζητήθηκαν με την 

ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-85845/25.01.2021 επιστολή, η οποία εστάλη στο 

πλαίσιο έρευνας της Καταγγελίας και κατ’ ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως 

περιγράφονται στον ν. 4001/2011, διαπιστώνεται παραβίαση της υποχρέωσης του 

Διαχειριστή για ανταπόκριση στα αιτήματα της ΡΑΕ περί παροχής πληροφοριών, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 4001/2011 και στον όρο 27 της Άδειας Διαχείρισης 

του ΕΔΔΗΕ (υπ’ αριθ. 83/2014 Απόφαση ΡΑΕ). Η συμπεριφορά αυτή του Διαχειριστή 

κατατείνει σε παρακώλυση του έργου και της άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αρχής, 

ιδίως στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών που υποβάλλονται δυνάμει του άρθρου 34 

του ν. 4001/2011. 

Β) Περαιτέρω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 89 ΚΔΕΔΔΗΕ, 

ο Διαχειριστής οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε πρόβλημα που διαπιστώνεται σε 

μετρητή Δικτύου 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. Εν προκειμένω, από τα πραγματικά περιστατικά που γνωστοποιήθηκαν 

στη ΡΑΕ εν συνόλω, οίκοθεν συνάγεται η ολιγωρία του Διαχειριστή να προβεί σε 

τοποθέτηση νέου μετρητή στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου της 

Καταγγέλλουσας, σε συνέχεα της από 30.03.2015 αναγγελίας βλάβης και του 

επιγενόμενου επιτόπιου ελέγχου, κάτι που κατά τους ισχυρισμούς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

εκ παραδρομής δεν επισυνέβη. Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι ο Διαχειριστής δεν προέβη 

άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να αντικατασταθεί η μετρητική 

διάταξη της Καταγγέλλουσας, σε συνέχεια της αναγγελθείσας βλάβης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 89 ΚΔΕΔΔΗΕ. 
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Γ) Αναφορικά δε με τον καταλογισμό της μη καταγραφείσας ενέργειας λόγω 

ρευματοκλοπής από τον Διαχειριστή, και για λόγους ενιαίας και ορθής εφαρμογής του 

σχετικού νομικού πλαισίου, λεκτέα τα εξής: 

Σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 11 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, 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. Ωστόσο, η ΡΑΕ, με επιστολή της προς το Διαχειριστή του Δικτύου 

(σχετικό 7 της παρούσας), έχει προσδιορίσει για τις ρευματοκλοπές που εντοπίζονται 

μετά τη θέσπιση του Κώδικα (20.01.2017) ότι η θεωρούμενη χρονική στιγμή έναρξης 

της ρευματοκλοπής για τον υπολογισμό της μη καταγραφείσας ενέργειας οφείλει να 

περιορίζεται έως την 20η.01.2015. Εν προκειμένω, η διαπίστωση της υποτιθέμενης 

ρευματοκλοπής έλαβε χώρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Καταγγελία, μετά τη 

θέσπιση του Κώδικα, ήτοι την 11.07.2018. Συνεπώς, ο προσδιορισμός και υπολογισμός 

της μη καταγραφείσας ενέργειας θα έπρεπε να ορισθεί βάσει εναρκτήριου χρονικού 

σημείου της ρευματοκλοπής, η 20η.01.2015 και τέλος αυτής, η ημερομηνία 

διαπίστωσής της. 

Για τους παραπάνω λόγους 

Αποφασίζει 

1. Διαπιστώνει ότι η Καταγγελία κατέστη άνευ αντικειμένου, ως αποτέλεσμα της 

ανάκλησης του υπ’ αριθ. πρωτ. 3760/07.05.2020 εγγράφου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κατά τα 

ανωτέρω αναλυτικώς εκτιθέμενα, θεωρώντας τοιουτοτρόπως ότι δεν υφίσταται πλέον 

πεδίο έρευνας από πλευράς της ΡΑΕ. 

2. Καλεί τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τις δικές της ενέργειες αναφορικά με την επιστροφή 

του καταλογιζόμενου ποσού ρευματοκλοπής, σε συνέχεια ανάκλησης του υπ’ αριθ. 

πρωτ. 3760/07.05.2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής του 

Διαχειριστή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 14 του 

Κώδικα, καθώς και του άρθρου 15 παρ. 4 του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών. 

3. Διαπιστώνει, την παραβίαση εκ μέρους του Διαχειριστή του κείμενου 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των οριζομένων στο άρθρο 27 του ν. 

4001/2011, καθώς και στον υπ’ αριθ. 27 όρο της Άδειας Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ (υπ’ αριθ. 
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83/2014 Απόφασης ΡΑΕ), όπως προκύπτει από τα αναλυτικώς παρατιθέμενα στην 

ανωτέρω σκέψη (υπό στοιχείο Α) της παρούσας, αναφορικά με την παράλειψη της 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. να προσκομίσει στην Αρχή τα στοιχεία που ζητήθηκαν με το υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΡΑΕ Ο-85845/25.01.2021 έγγραφό της. Ως εκ τούτου, απευθύνει σύσταση στη 

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να μεριμνά εφεξής για την άμεση ενημέρωση της Αρχής 

με παροχή αναλυτικών και τεκμηριωμένων στοιχείων και πληροφοριών, όποτε αυτά 

ζητούνται.  

4. Διαπιστώνει, επιπλέον, την παραβίαση εκ μέρους του Διαχειριστή της 

απορρέουσας από τις διατάξεις των άρθρων 127 ν. 4001/2011 και 89 ΚΔΕΔΔΗΕ 

υποχρέωσης για άμεση αντιμετώπιση οιουδήποτε προβλήματος σε μετρητή Δικτύου ή 

σε μετρητική διάταξη, όπως προκύπτει από τα αναλυτικώς παρατιθέμενα στην ανωτέρω 

σκέψη (υπό στοιχείο Β) της παρούσας. Ως εκ τούτου, απευθύνει σύσταση στη ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε. προκειμένου να μεριμνά εφεξής για τον συντονισμό των υπηρεσιών της και των 

αναγκαίων εκάστοτε ενεργειών, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις όταν απαιτείται 

άμεση αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στον Κώδικα. 

5.  Την κοινοποίηση της παρούσας στα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, κατά της 

παρούσας Απόφασης χωρεί αίτηση αναθεώρησης εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή την 

κοινοποίησή της. 

 

   Αθήνα, 22.04.2021 

                                                                                           Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

Επικ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας 


