
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση της διαδικασίας για 
την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Με τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α ') θε
σπίστηκε το πλαίσιο απελευθέρωσης της ελληνικής αγο
ράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί 
προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς τους κανόνες 
της Οδηγίας 96/92/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτε
ρότητες του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος και δια
σφαλίζοντας το χαρακτήρα κοινής ωφέλειας των δρα
στηριοτήτων που ασκούνται στον τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ο ν. 2773/1999 τροποποιήθηκε μερικώς με 
διατάξεις των νόμων 2837/2000, 2491/2001 και 3175/ 
2003, προκειμένου να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα 
της ενεργειακής αγοράς και να διασφαλισθεί αποτελε
σματικότερα η επάρκεια ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας 
στην ελληνική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία 
που συλλέχθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της προσπάθειας 
απελευθέρωσης της αγοράς.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προβλέπονται πε
ραιτέρω ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
με τις οποίες επιδιώκεται κυρίως η πληρέστερη προσαρ
μογή των διατάξεων του ν. 2773/1999 προς τους κανό
νες της νέας Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, η οποία αφορά την 
εμβάθυνση και επιτάχυνση της εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, καταργώντας παράλληλα την 
Οδηγία 96/92/ΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της 
νέας Οδηγίας προβλέπονται μεταξύ άλλων η ελευθερία 
επιλογής του προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές 
από το έτος 2007, ρυθμίσεις για την οργάνωση της πρό
σβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα, τη διαχείριση των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής και τον αποτελεσματικό νομικό 
και λειτουργικό διαχωρισμό των Διαχειριστών του συ
στήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής από τις 
δραστηριότητες της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρι
κής ενέργειας, ρυθμίσεις για τη διαδικασία χορήγησης 
αδειών βάσει αντικειμενικών, διαφανών και αμερόλη
πτων κριτηρίων, κανόνες αναφορικά με τις υποχρεώσεις 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και προστασίας 
των πελατών, το διαχωρισμό και τη διαφάνεια των λογα
ριασμών και την οργάνωση ενός αποτελεσματικού ρυθ
μιστικού πλαισίου.

2. Το κανονιστικό πλαίσιο που προτείνεται με το σχέ
διο νόμου έχει σε γενικές γραμμές ως εξής: 

α) Ανοιγμα της Αγοράς -  Επιλέγοντες Πελάτες 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 της Οδηγίας 

2003/54/ΕΚ, το δικαίωμα επιλογής προμηθευτή επεκτεί- 
νεται σταδιακά σε όλους σχεδόν τους πελάτες. Ειδικό
τερα, με εξαίρεση την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών που αποτελούν «απομονωμένα μικροδί- 
κτυα», για τα οποία προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης 
παρέκκλισης κατά τις διατάξεις της νέας Οδηγίας, από 
την έναρξη ισχύος του νέου νόμου όλοι οι καταναλωτές 
ορίζονται Επιλέγοντες πελάτες, εκτός από εκείνους που 
προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για οι
κιακή χρήση. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται από την 
1.7.2007 και στους οικιακούς καταναλωτές, με εξαίρεση 
τις περιπτώσεις των ανωτέρω Μη Διασυνδεδεμένων Νη

σιών για τα οποία τυχόν θα χορηγηθεί παρέκκλιση σύμ
φωνα με το κοινοτικό δίκαιο, 

β) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 της νέας Οδηγίας κα- 

ταργείται η ευχέρεια επιλογής των κρατών - μελών με
ταξύ της διαδικασίας αδειοδότησης και της διαδικασίας 
πρόσκλησης για υποβολή προκειμένου για την κατα
σκευή και λειτουργία νέων εγκαταστάσεων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και καθιερώνεται ως τακτική διαδι
κασία η χορήγηση αδειών. Διαδικασία διαγωνισμού επι
τρέπεται πλέον μόνον χάριν της διασφάλισης του ενερ
γειακού εφοδιασμού κατά το άρθρο 7 της νέας Οδηγίας. 
Κατά τις διατάξεις του ν. 2773/1999, ο έλληνας νομοθέ- 
της είχε επιλέξει το σύστημα της αδειοδότησης για όλες 
τις μονάδες του διασυνδεδεμένου Συστήματος και για 
τις μονάδες ΑΠΕ και μικρής ΣΗΘ των Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών. Εν όψει των νέων ρυθμίσεων της ισχύου- 
σας Οδηγίας, με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδί
ου νόμου προβλέπεται η καθιέρωση συστήματος χορή
γησης αδειών παραγωγής και για θερμικές μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής που αφορούν τα Μη Διασυνδεδεμέ- 
να Νησιά. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε αντικειμενικά, 
αμερόληπτα και μη εισάγοντα διακρίσεις κριτήρια, όπως 
προβλέπεται περαιτέρω στον Κανονισμό Αδειών. Διαδι
κασία διαγωνισμού προβλέπεται μόνον χάριν της δια
σφάλισης του εφοδιασμού στις περιοχές των Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών, όπως άλλωστε επιτρέπεται κατά 
το προαναφερθέν άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. 
Ιδιαίτερη περίπτωση σε σχέση με τα ανωτέρω αποτελο
ύν τα απομονωμένα μικροδίκτυα για τα οποία δίνεται η 
δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 26 παρ. 1 της Οδηγίας. Στις περιπτώσεις αυ
τές και εν όψει των ιδιαίτερων λόγων διασφάλισης του 
ενεργειακού εφοδιασμού που συντρέχουν προβλέπεται 
ότι άδεια παραγωγής από θερμικούς σταθμούς χορηγεί
ται μόνον στη ΔΕΗ.

γ) Διαχείριση του Συστήματος Μεταφοράς και του Δι
κτύου Διανομής / Διαχωρισμός των Διαχειριστών

Προκειμένου να διασφαλισθεί η δίκαιη και αμερόληπτη 
πρόσβαση στο Σύστημα και στο Δίκτυο, με τις διατάξεις 
των άρθρων 10 και 15 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ επιβάλ
λεται λειτουργικός διαχωρισμός των φορέων που είναι 
αρμόδιοι για τη διαχείριση των Δικτύων, ώστε οι εν λόγω 
Διαχειριστές να διαθέτουν ουσιαστικά δικαιώματα λή
ψης και υλοποίησης αποφάσεων σχετικά με τη συντήρη
ση, τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων. Στο 
πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη σημασία έχει περαιτέρω η δια
σφάλιση επαρκών πόρων, σε περίπτωση κατά την οποία 
τα στοιχεία που αποτελούν τα δίκτυα παραμένουν στην 
ιδιοκτησία καθέτως ολοκληρωμένων επιχειρήσεων. Επι
πλέον, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 8 και 13 της νέας 
Οδηγίας, απαιτείται και ο νομικός διαχωρισμός των Δια
χειριστών των ηλεκτρικών δικτύων, ώστε οι φορείς που 
είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των δικτύων να διακρί- 
νονται πλήρως από τις εταιρείες που ασκούν δραστηριό
τητες παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση του Διαχειριστή του Συστήματος, ο 
νομικός διαχωρισμός έχει ήδη πραγματοποιηθεί με τις 
διατάξεις του ν. 2773/1999, με τις οποίες συστάθηκε η 
εταιρεία Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφο
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.. Πλέον, με τις προτεινό- 
μενες διατάξεις ενισχύονται τα καθήκοντα και οι αρμο
διότητες του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς 
σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος



δεδομένου ότι κατά τα οριζόμενα στη νέα Οδηγία, ο Δια
χειριστής αυτός είναι πλέον αποκλειστικά υπεύθυνος 
για την λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του 
Συστήματος. Παράλληλα διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
του Διαχειριστή κατά την άσκηση των καθηκόντων του 
από την κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, δηλαδή την 
ΔΕΗ Α.Ε., η οποία διατηρεί το δικαίωμα αποκλειστικής 
κυριότητας των παγίων του Συστήματος. Οι ρυθμίσεις 
αυτές καθίστανται αναγκαίες εν όψει της μετοχικής δο
μής του Διαχειριστή του Συστήματος επί του παρόντος.

Οσον αφορά τη διαχείριση του δικτύου, κατά την Οδη
γία αναγνωρίζεται ευχέρεια των κρατών - μελών να ανα
βάλλουν το νομικό διαχωρισμό έως την 1.7.2007, αρκεί 
πάντως να διασφαλίζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός 
με κατάλληλες ρυθμίσεις (άρθρο 30 παρ. 2 Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ). Εν όψει τούτου, με τις προτεινόμενες ρυθ
μίσεις προβλέπεται ότι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ο 
Διαχειριστής του Συστήματος πρόκειται να αναλάβει και 
τη διαχείριση του Δικτύου και να πραγματοποιηθούν οι 
αναγκαίες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του. Με άλ
λες λέξεις επιλέγεται να δημιουργηθεί στο άμεσο μέλ
λον συνδυασμένος Διαχειριστής του Συστήματος και 
του Δικτύου. Κατά το χρόνο έως το νομικό διαχωρισμό 
της διαχείρισης του Δικτύου, η αρμοδιότητα αυτή παρα
μένει αρμοδιότητα της ΔΕΗ, ενώ παράλληλα διασφαλί
ζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός, καθώς προβλέπεται 
να δημιουργηθούν ανεξάρτητες διευθυντικές δομές δια
χείρισης του δικτύου Διανομής στο πλαίσιο της ΔΕΗ 
Α.Ε..

δ) Διαχωρισμός και Διαφάνεια Λογαριασμών
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ενσωματώνουν τις 

διατάξεις του άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ ανα
φορικά με το διαχωρισμό των λογαριασμών. Ειδικότερα, 
προβλέπεται η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού σε 
επιμέρους δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής και 
προμήθειας σε επιλέγοντες και προμήθειας σε μη επιλέ- 
γοντες πελάτες, όπως επίσης περιλαμβάνονται και δια
τάξεις για τον έλεγχο της τήρησης των ετήσιων οικονο
μικών καταστάσεων των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων, 
ο οποίος περιλαμβάνει τον επιμερισμό των δαπανών και 
εσόδων στις επιμέρους δραστηριότητες.

ε) Υποχρεώσεις παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας - 
Προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις ενσωματώνουν τις 
διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ αναφο
ρικά με υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέ
λειας και προστασίας των καταναλωτών, καθώς και σχε
τικά με την ενημέρωση των καταναλωτών για το ενερ
γειακό μίγμα παραγωγής, καθώς και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις αυτού. Ειδικά όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
κοινής ωφέλειας, συμπληρώνονται οι διατάξεις του 
ν. 2773/1999, όπως ισχύουν, ώστε να διευκρινιστούν 
άμεσα και κατά τρόπο σύμφωνο προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας οι οφειλόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και 
οι φορείς που βαρύνονται με αυτές. Επιπλέον, ενσωμα
τώνονται οι προβλέψεις της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ για την 
υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασμών αναφορικά 
με οικονομικές αντισταθμίσεις που παρέχονται για την 
εκπλήρωση υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας, προκειμέ- 
νου να διασφαλίζεται η προσήκουσα διαφάνεια.

στ) Απευθείας Γραμμές
Οι προτεινόμενες διατάξεις παρέχουν εξουσιοδότηση 

ώστε με τον Κανονισμό Αδειών να ρυθμιστούν θέματα 
αδειοδότησης για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και 
διαχείρισης απευθείας γραμμής. Με τον τρόπο αυτόν εν

σωματώνονται στο ελληνικό δίκαιο οι σχετικές διατάξεις 
του άρθρου 22 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

ζ) Αρμοδιότητες Ρ.Α.Ε.
Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ενσωματώνονται 

οι διατάξεις του άρθρου 23 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ ανα
φορικά με τις απαιτούμενες κατ' ελάχιστον αρμοδιότη
τες των Ρυθμιστικών Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό προβλέ- 
πεται ειδικότερα ότι η Ρ.Α.Ε. εποπτεύει και παρακολου
θεί τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ως 
προς τα θέματα που καθορίζονται στην Οδηγία, δηλαδή 
σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διαχειρι
στών του Συστήματος και του Δικτύου, το διαχωρισμό 
των λογαριασμών, τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκ
τρικής ενέργειας, την παρακολούθηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού. Επίσης, προβλέπεται η έγκριση από τη 
Ρ.Α.Ε. των μεθοδολογιών οι οποίες διέπουν τον υπολο
γισμό των τιμολογίων για τη σύνδεση και χρήση του Συ
στήματος και του Δικτύου και των όρων παροχής υπηρε
σιών εξισορρόπησης, όπως απαιτείται από την Οδηγία 
2003/54/ΕΚ.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - Επί των άρθρων 

Αρθρο 1

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο 
του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, ο ορισμός του «Δικτύου» 
για λόγους σαφήνειας.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το έβδομο εδά
φιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, ο ορισμός των «επι
κουρικών υπηρεσιών», ώστε να ανταποκρίνεται στην 
αντίστοιχη έννοια κατά την Οδηγία 2003/54/ΕΚ.

Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται το δέκατο πέμπτο 
εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, ο ορισμός της 
«Καθέτως Ολοκληρωμένης Επιχείρησης», προκειμένου 
να εναρμονίζεται με τον ορισμό της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ 
(άρθρο 2 παράγραφος 21), έτσι ώστε να συμπεριλαμβά- 
νεται στην έννοια της Καθέτως Ολοκληρωμένης Επιχεί
ρησης και η περίπτωση του ομίλου επιχειρήσεων, οι 
αμοιβαίες σχέσεις των οποίων καθορίζονται, όπως προ- 
βλέπεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού 4064/1989 του 
Συμβουλίου.

Με την παράγραφο 4 προστίθενται νέοι ορισμοί στο 
άρθρο 2 του ν. 2773/1999. Ειδικότερα, εισάγεται ορι
σμός της «απευθείας γραμμής» ανάλογος του ορισμού 
που δίδεται κατά το άρθρο 2 παρ. 15 της Οδηγίας 2003/ 
54/ΕΚ, δεδομένου ότι με την τροποποίηση του άρθρου 
28 του ν. 2773/1999 προβλέπεται πλέον η δυνατότητα 
χορήγησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης απευθείας 
γραμμής.

Εισάγεται ο ορισμός του «απομονωμένου μικροδικτύ- 
ου» προκειμένου να εμπίπτουν σε αυτόν όλα τα Μη Δια- 
συνδεδεμένα Νησιά κατά τα οριζόμενα στον αντίστοιχο 
ορισμό της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (άρθρο 2 παράγραφος 
27), δεδομένου ότι για τα απομονωμένα μικροδίκτυα 
προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων από 
το καθεστώς απελευθέρωσης της αγοράς, με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Εισάγεται ορισμός της «πρόσβασης στο Σύστημα Με
ταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέρ
γειας». Η προσθήκη αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους 
πληρότητας και σαφήνειας, καθώς η έννοια της πρόσβα
σης στα μονοπωλιακώς οργανωμένα ηλεκτρικά δίκτυα 
έχει κεντρική σημασία για την κατανόηση του πλαισίου 
της απελευθέρωσης της αγοράς.



Εισάγεται ορισμός για τις «συνδεδεμένες επιχειρή
σεις». Η προσθήκη αυτή κρίνεται αναγκαία δεδομένου 
ότι εν όψει της ανάγκης διασφάλισης του λειτουργικού 
διαχωρισμού οι προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετικά με τις 
υποχρεώσεις των Διαχειριστών του Συστήματος, του Δι
κτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, περιλαμβά
νουν και την υποχρέωση αποφυγής διακρίσεων υπέρ 
των συνδεδεμένων με αυτούς επιχειρήσεων.

Αρθρο 2

Με την παράγραφο 1, η περίπτωση α ' της παραγρά
φου 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 περί αρμοδιοτήτων 
της Ρ.Α.Ε. αντικαθίσταται προκειμένου να εναρμονισθεί 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 23 της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ περί του ελάχιστου επιπέδου αρμοδιοτήτων 
των Ρυθμιστικών Αρχών.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις προ- 
βλέπεται ότι η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί και ελέγχει την 
εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατανομής του 
δυναμικού των Διασυνδέσεων, τους μηχανισμούς και 
την εφαρμογή αυτών για την αντιμετώπιση της συμφό
ρησης δυναμικού στο Σύστημα, τον καθορισμό και την 
τήρηση των προθεσμιών πραγματοποίησης των συνδέ
σεων και επισκευών από τους αρμόδιους Διαχειριστές, 
τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών από τους 
Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου σχετικά 
με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήματος και 
του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού στους εν
διαφερομένους, τους όρους, τις προϋποθέσεις και το κό
στος για τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών 
ηλεκτρικής ενέργειας, την άσκηση των δραστηριοτήτων 
των Διαχειριστών του Συστήματος και Δικτύου, ώστε να 
τηρούνται οι όροι των αδειών τους, το διαχωρισμό των 
λογαριασμών, το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια εφο
διασμού. Επίσης συντάσσει κάθε δύο έτη έκθεση στην 
οποία συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολού
θηση της ασφάλειας εφοδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη 
τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήμα
τος, του Διαχειριστή του Δικτύου και του Διαχειριστή 
του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη δημο
σιοποιεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ.

Με την παράγραφο 2 προστίθεται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 νέα περίπτωση που προ
βλέπει ότι η Ρ.Α.Ε. γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των 
όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μετα
φοράς και το Δίκτυο Διανομής, καθώς και ότι εγκρίνει τις 
μεθοδολογίες προσδιορισμού των τιμολογίων για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις απαιτή
σεις του άρθρου 23 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Με την παράγραφο 4 προστίθεται το τέλος της παρα
γράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 πρόβλεψη ότι η 
αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) 
μηνών από την ημέρα κατάθεσης και εκδίδεται απόφαση 
εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την εκδίκα
σή της. Αναβολή της συζητήσεως επιτρέπεται μόνο μία 
φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός 
της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο 
από έναν (1) μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός εάν 
συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλλη αίτηση.

Με την παράγραφο 7 προβλέπεται η δυνατότητα υπο
βολής ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελιών κατά του Κυρίου

του Συστήματος και του Δικτύου και των Διαχειριστών 
του Συστήματος, του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών για παράβαση των υποχρεώσεών τους επί 
των οποίων εκδίδεται δεσμευτική απόφαση της Ρ.Α.Ε., 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 παράγραφος 
5 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. προ
σβάλλεται με αίτηση ακύρωσης σε πρώτο βαθμό ενώ
πιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της απόφα
σης του οποίου χωρεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικράτειας.

Με την παράγραφο 8 προβλέπεται υποχρέωση υποβο
λής από τη Ρ.Α.Ε. έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, 
την επιθετική συμπεριφορά, καθώς και την τυχόν συμπε
ριφορά που αντιβαίνει στους κανόνες του δικαίου του 
ελεύθερου ανταγωνισμού, στην οποία συνοψίζονται και 
οι εξελίξεις αναφορικά με τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα 
μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση των διασυνδέ
σεων και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που παρέχονται 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις απαι
τήσεις του άρθρου 23 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Αρθρο 3

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 
του άρθρου 6 του ν. 2773/1999, προκειμένου να καθορί
ζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια οι πόροι της Ρ.Α.Ε., κα
θώς και να περιγράφεται πληρέστερα ο σκοπός είσπρα
ξης των ανταποδοτικών τελών. Με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις προβλέπεται ειδικότερα ότι πόρους της 
Ρ.Α.Ε. αποτελούν τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία επι
βάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας 
υπέρ της Ρ.Α.Ε. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 
όπως επίσης και πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊ
κή Ενωση και από διεθνείς οργανισμούς. Επίσης προ- 
βλέπεται ότι τα ανταποδοτικά τέλη διακρίνονται σε εφά
παξ τέλη τα οποία επιβάλλονται για την επεξεργασία και 
γνωμοδότηση επί των αιτήσεων για την έκδοση ή την 
τροποποίηση ή την επέκταση των απαιτούμενων αδειών 
για την άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρι
κής ενέργειας ή του φυσικού αερίου και σε ετήσια τέλη 
που επιβάλλονται για την άσκηση δραστηριότητας στον 
τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και 
των υγρών καυσίμων.

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 3 
του άρθρου 6 του ν. 2773/1999, προκειμένου να καθορί
ζεται με σαφήνεια η διαδικασία είσπραξης και κατάθε
σης των πόρων της Ρ.Α.Ε., καθώς και η διαδικασία καθο
ρισμού του ύψους των επιβαλλόμενων τελών, των οργά
νων, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξής τους.

Με την παράγραφο 3 προστίθεται στο τέλος του πρώ
του εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του 
ν. 2773/1999 νέο εδάφιο, προκειμένου να προβλέπεται 
ρητώς ότι η Ρ.Α.Ε. δύναται να συνάπτει συμβάσεις με 
Α.Ε.Ι., Ε.Π.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξει- 
δικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς με ειδικές γνώ
σεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων και την εκπό
νηση μελετών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Οι 
ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες χάριν της διευκό
λυνσης και της διασφάλισης της αποτελεσματικότητας 
των εργασιών της Ρυθμιστικής Αρχής, εν όψει της υψη
λής επιστημονικής εξειδίκευσης που συχνά απαιτείται 
για την απρόσκοπτη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.



Άρθρο 4

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται το άρθρο 11 του 
ν. 2773/1999. Ειδικότερα, ρυθμίζεται η χορήγηση άδειας 
παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης 
άδειας για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά από τον Υπουρ
γό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο νόμο και στον Κανονισμό Αδειών, ιδίως για την απο
τελεσματική και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού 
συστήματος και για την πληρέστερη προστασία του περι
βάλλοντος, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και 
όχι πλέον μετά από διαγωνισμό, όπως απαιτείται από τις 
διατάξεις του άρθρου 6 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παραγράφου
2 του άρθρου 11 του ν. 2773/1999 ρυθμίζεται η περίπτω
ση κατά την οποία προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για 
τον απρόσκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδε- 
μένου Νησιού, οπότε η άδεια παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας χορηγείται μόνον στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Η ρύθμιση αυτή 
κρίνεται αναγκαία για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου 
εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών δεδομέ
νου ότι αλλάζει το καθεστώς χορήγησης αδειών σε αυτά 
και δεν απαιτείται πλέον η διαδικασία διαγωνισμού. Προ- 
βλέπεται, εντούτοις, ότι στην περίπτωση αυτή ο χρόνος 
ισχύος της άδειας πρέπει να μην υπερβαίνει τον ανα
γκαίο χρόνο για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών, 
έτσι ώστε να μην νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παραγράφου
3 του άρθρου 11 του ν. 2773/1999 ρυθμίζεται το καθε
στώς που θα διέπει τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 
οποία εμπίπτουν στον ορισμό των απομονωμένων μικρο- 
δικτύων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι αναφορικά με τα απο
μονωμένα μικροδίκτυα, για τα οποία έχει χορηγηθεί πα
ρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, πλην των περιπτώσεων της παρα
γωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από υβρι- 
δικούς σταθμούς, και των αυτοπαραγωγών, άδεια παρα
γωγής χορηγείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τη 
διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις που προ- 
βλέπονται στον Κανονισμό Αδειών πλην των περιπτώσε
ων της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
και από υβριδικούς σταθμούς, και των αυτοπαραγωγών. 
Επίσης, προβλέπεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. βαρύνεται με την 
υποχρέωση απρόσκοπτου εφοδιασμού των απομονωμέ
νων μικροδικτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική 
άδεια, καθώς και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας 
οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων 
των νησιών αυτών.

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της παραγράφου
4 του άρθρου 11 του ν. 2773/1999 προβλέπεται ότι σε 
περίπτωση κατά την οποία με βάση τη διαδικασία χορή
γησης αδειών δεν δημιουργείται επαρκές δυναμικό πα
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά τα οποία δεν αποτελούν απομονωμένα μικροδί- 
κτυα και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων 
ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών, ακολουθείται διαδικασία 
πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών. Περαιτέρω, 
καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πρόσκλη
σης για την υποβολή προσφορών κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 7 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Τέλος ρυθμίζεται η πε

ρίπτωση κήρυξης του διαγωνισμού άγονου οπότε και χο
ρηγείται άδεια παραγωγής στη ΔΕΗ Α.Ε. με ειδικούς 
όρους, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές 
προδιαγραφές που ετέθησαν με το διαγωνισμό.

Αρθρο 5

Με την παράγραφο 1 προστίθεται στο τέλος της παρα
γράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 εδάφιο, σύμ
φωνα με το οποίο με την άδεια αποκλειστικότητας κυ
ριότητας του Συστήματος καθορίζονται οι ειδικότερες 
υποχρεώσεις του Κυρίου του Συστήματος για τη διαφύ
λαξη του αποτελεσματικού λειτουργικού διαχωρισμού 
των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση 
με τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 
του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 και προστίθεται νέα πα
ράγραφος. Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις διευκρι
νίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ΔΕΗ 
Α.Ε., ως Κυρίας του Συστήματος, σε σχέση με τα καθή
κοντα του Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος κατά 
τις ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 της Οδηγίας 2003/ 
54/ΕΚ είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ανάπτυξης 
και της συντήρησης του Συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό 
ορίζεται ότι η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται στην ανάπτυξη του 
Συστήματος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δια
χειριστή του Συστήματος, αφού ληφθούν υπόψη και οι 
απόψεις της ΔΕΗ Α.Ε. και για το σκοπό αυτόν συνάπτει 
συμβάσεις εκτέλεσης των έργων ανάπτυξης του Συστή
ματος με το Διαχειριστή του Συστήματος. Αναφορικά με 
τη συντήρηση του Συστήματος, προβλέπεται ότι η ΔΕΗ 
Α.Ε. υποχρεούται να συντηρεί το Σύστημα και να διατη
ρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότητα, σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει και όπως 
ειδικότερα καθορίζεται στην άδεια αποκλειστικότητας 
της κυριότητας του Συστήματος και τις οδηγίες του Δια
χειριστή του Συστήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για 
τον προγραμματισμό απομονώσεων. Για το σκοπό αυτόν 
συνάπτεται κατ’ έτος σύμβαση μεταξύ του Διαχειριστή 
του Συστήματος και του Κυρίου του Συστήματος

Με την παράγραφο 3 προστίθεται στο τέλος του άρ
θρου 13 του ν. 2773/1999 εδάφιο, προκειμένου να ορίζε
ται ότι για τη χρήση του Συστήματος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής απαιτείται συναίνεση 
του Διαχειριστή του Συστήματος. Δεν απαιτείται έγκριση 
για τη χρήση τεχνολογίας καλωδίων οπτικών ινών. Ο 
Διαχειριστής μπορεί να αρνηθεί την έγκριση μόνο αν 
υπάρχει κίνδυνος για τη λειτουργία του Συστήματος από 
την επιδιωκόμενη χρήση. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται ανα
γκαία εν όψει της αυξημένης ευθύνης που έχει ο Διαχει
ριστής του Συστήματος, σύμφωνα με το προτεινόμενο 
νέο πλαίσιο σχετικά με τη διαχείριση του Συστήματος.

Με την παράγραφο 4 τροποποιείται η παράγραφος 2 
του άρθρου 14 του ν. 2773/1999, έτσι ώστε στο καταστα
τικό του Διαχειριστή του Συστήματος, που εγκρίνεται με 
προεδρικό διάταγμα, να προβλέπεται ότι η θητεία του 
Διευθύνοντος Συμβούλου θα είναι τριετής.

Άρθρο 6

Με την παράγραφο 1 η περίπτωση ε ' της παραγράφου 
2 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 τροποποιείται προκει
μένου να ρυθμίζεται ότι ο Διαχειριστής του Συστήματος



διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συνεκτιμώ- 
ντας ανταλλαγές με άλλα συνδεδεμένα συστήματα και 
συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις εισαγω
γές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις φυσικές ρο
ές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προη
γούμενων τριών (3) μηνών από τρίτες χώρες. Οι εκθέ
σεις αυτές διαβιβάζονται στη Ρ.Α.Ε. και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Με την παράγραφο 2 προστίθενται στο τέλος της πε
ρίπτωσης ζ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του 
ν. 2773/1999 εδάφια, προκειμένου να ρυθμίζεται ότι ο 
Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιοποιεί 
σε ετήσια βάση σχέδιο Μελέτης για την Ανάπτυξη του 
Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) και να καθορίζονται λε
πτομερώς οι επιμέρους αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, οι 
υποχρεώσεις του, καθώς και οι υποχρεώσεις του Κυρίου 
του Συστήματος, αναφορικά με την εκτέλεση των έργων 
ενίσχυσης του Συστήματος που εντάσσονται στο Πρό
γραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς. Στο 
πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι στη ΜΑΣΜ εντάσσονται 
τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος, τα οποία ο Διαχει
ριστής του Συστήματος θεωρεί απαραίτητα για την αντι
μετώπιση των προβλεπόμενων αναγκών διακίνησης 
ισχύος μέσω του Συστήματος, των αναγκών σύνδεσης 
νέων χρηστών σε αυτό και των αναγκών διασύνδεσης με 
άλλα συστήματα και με το Δίκτυο, εντός χρονικού ορίζο
ντα πενταετίας. Η ΜΑΣΜ, όπως και κάθε τροποποίησή 
της, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις 
απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Η εγκεκριμένη 
ΜΑΣΜ αποτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήμα
τος Μεταφοράς. Τα έργα ενίσχυσης του Συστήματος 
που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστή
ματος Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο του Συ
στήματος ή από τρίτο όταν ο Κύριος του Συστήματος 
επικαλείται τεκμηριωμένα λόγους αδυναμίας τήρησης 
του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης έργου κατά τη 
ΜΑΣΜ ή χρηματοδότησής του, κατά τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Τα έργα επέκτα
σης λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως ακόμη και εάν 
δεν έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συ
στήματος Μεταφοράς.

Με την παράγραφο 3, εισάγονται παράγραφοι 5 και 6 
στο άρθρο 15 του ν. 2773/1999, προκειμένου να ρυθμίζε
ται ότι ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στο διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος 
με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την 
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη δια- 
λειτουργικότητα του Συστήματος, καθώς και ότι ο Δια
χειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπιστευτι- 
κό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Οδηγίας 2003/ 
54/ΕΚ.

Αρθρο 7

Με το άρθρο 7 προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της 
παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 2773/1999, σύμφω
να με το οποίο η σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ και Διαχειριστή 
του Συστήματος που αφορά την απασχόληση προσωπι
κού της πρώτης στον Διαχειριστή δεν θα ισχύει μετά την 
31.12.2010.

Με το άρθρο 7 προστίθενται επίσης νέες παράγραφοι 
3 και 4 στο άρθρο 17 του ν. 2773/1999 με στόχο την πλη

ρέστερη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού του 
Διαχειριστή του Συστήματος από την κάθετα ολοκληρω
μένη επιχείρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 
10 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Με τις διατάξεις αυτές δη- 
μιουργούνται πλήρως ανεξάρτητες διευθυντικές δομές 
μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος και της κάθετα 
ολοκληρωμένης επιχείρησης, έτσι ώστε να διασφαλίζε
ται η ανεξαρτησία του Διαχειριστή του Συστήματος ένα
ντι των συμφερόντων που συνδέονται με την παραγωγή 
ή την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό 
προβλέπεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
Διαχειριστή του Συστήματος δεν πρέπει να συνδέονται 
με οποιαδήποτε σχέση με επιχείρηση που δραστηριο
ποιείται στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκ
τρικής ενέργειας. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
που υποδεικνύονται από τη ΔΕΗ Α.Ε. παρέχονται εγγυή
σεις ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους, ώστε να τηρούν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότη
τας που έχουν λόγω της συμμετοχής του στον Διαχειρι
στή του Συστήματος. Περαιτέρω, ο Διαχειριστής του Συ
στήματος μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Α.Ε.Ι., Ε.Π.Ι. 
και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευμένους 
επιστήμονες και τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπει
ρία για την εκτέλεση έργων και την εκπόνηση μελετών 
που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Αρθρο 8

Με το άρθρο 8 προστίθενται νέα εδάφια στο τέλος 
της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2773/1999. Με 
τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι με την Άδεια Διαχείρισης 
και Εκμετάλλευσης του Συστήματος ρυθμίζονται τα ανα
γκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχει
ριστή του Συστήματος κατά τρόπο ώστε τα πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος να 
μην συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής και 
της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και να διασφαλί
ζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων 
που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Συστήματος 
λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να είναι σε θέση 
να ενεργούν με ανεξαρτησία. Οι διατάξεις αυτές είναι 
αναγκαίες προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
του Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με τις απαι
τήσεις του άρθρου 10 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Αρθρο 9

Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η παράγραφος 1 
του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 προκειμένου να καθορί
ζεται ότι ο Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος εγκρί- 
νεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από σύμφω
νη γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ
θρο 23 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ περί των αρμοδιοτήτων 
των ρυθμιστικών αρχών.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις 
α' και β' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999, 
προκειμένου να ορίζονται λεπτομερώς οι ρυθμίσεις του 
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος στο πλαίσιο του νέ
ου καθεστώτος που εισάγεται με το προτεινόμενο σχέ
διο νόμου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 
2003/54/ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ότι με τον 
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται μεταξύ 
άλλων οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουρ
γίας και συντήρησης του Συστήματος, οι προϋποθέσεις



για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι λόγοι άρνησης της πρό
σβασης στο Σύστημα Μεταφοράς μόνο για λόγους 
εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης, όπως απαιτείται 
από την Οδηγία 2003/54/ΕΚ.

Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η περίπτωση δ ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999, προ- 
κειμένου να ορίζεται ότι ο Κώδικας Διαχείρισης του Συ
στήματος ρυθμίζει επίσης τα κριτήρια που εφαρμόζει ο 
Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή φορτίου 
και επικουρικών υπηρεσιών.

Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η περίπτωση στ ’ 
της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999, προ- 
κειμένου να ορίζεται ότι ο Κώδικας Διαχείρισης του Συ
στήματος ρυθμίζει επίσης τις υποχρεώσεις προσκόμισης 
εγγυήσεων διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει 
να πληρούνται προκειμένου για τη νόμιμη απορρόφηση 
ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα και ο τρόπος εκ
πλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών ιδίως μέσω συμβά
σεων, καθώς και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επι
βολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προ
σφορών ισχύος και την εύρυθμη λειτουργία του προ
γραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και την κα
τανομή φορτίου.

Με την παράγραφο 5 προστίθενται περιπτώσεις η ' και 
θ ' στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999, 
προκειμένου να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις του Κώ
δικα Διαχείρισης του Συστήματος η διαδικασία, οι όροι 
και οι προϋποθέσεις ανάπτυξης και συντήρησης του Συ
στήματος και οι σχετικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή 
και του Κυρίου του Συστήματος, ο τρόπος συλλογής 
πληροφοριών σχετικά με την πρωτογενή μορφή ενέρ
γειας που χρησιμοποιούν όσοι εγχέουν ηλεκτρική ενέρ
γεια στο Σύστημα, καθώς και σχετικά με τις περιβαλλο
ντικές επιπτώσεις τουλάχιστον όσον αφορά τις εκπο
μπές διοξειδίου του άνθρακα και τα ραδιενεργά απόβλη
τα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ.

Με την παράγραφο 6 προστίθεται νέα παράγραφος 3 
στο άρθρο 19 του ν. 2773/1999, προκειμένου να παρέχε
ται εξουσιοδότηση στη Ρ.Α.Ε. θέσπισης των εγχειριδίων 
εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος 
ώστε οι ρυθμίσεις, οι υπολογισμοί και οι ειδικές εγκρί
σεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Δια
χείρισης του Συστήματος, να αποφασίζονται από τη 
Ρ.Α.Ε., ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Δια
χείρισης του Συστήματος να ρυθμίζονται με απόφαση 
του Διαχειριστή του Συστήματος, μετά από έγκριση της 
Ρ.Α.Ε..

Άρθρο 10

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 
του άρθρου 20 του ν. 2773/1999, προκειμένου να καθορι- 
σθεί με σαφήνεια το ρυθμιστικό αντικείμενο του Κώδικα 
Συναλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις που 
εισάγονται με το νέο Κώδικα Διαχείρισης και Συναλλα
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας και προβλέπεται η διαδικασία 
έγκρισης του Κώδικα αυτού ανάλογη της διαδικασίας 
που αφορά τη θέσπιση του Κώδικα Διαχείρισης του Συ
στήματος.

Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η περίπτωση α ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999,

προκειμένου να καθορίζονται πληρέστερα οι ρυθμίσεις 
που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκ
τρικής Ενέργειας.

Με την παράγραφο 3 τροποποιείται η περίπτωση γ ' 
της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999, προ
κειμένου ο Κώδικας Συναλλαγών να ρυθμίζει τη διευθέ
τηση των αποκλίσεων, έτσι ώστε να αποφεύγονται δια
κρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρη
στών του Συστήματος.

Με την παράγραφο 4 προστίθεται νέα περίπτωση σ τ' 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999, 
ώστε στο ρυθμιστικό πεδίο του Κώδικα Συναλλαγών να 
συμπεριλαμβάνεται η διαδικασία παροχής εγγυήσεων 
και ασφάλειας από τους χρήστες του Συστήματος, προ
κειμένου να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του 
Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση αδυναμίας 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του 
ημερήσιου ενεργειακού προγραμματισμού και της κατα
νομής φορτίου σε πραγματικό χρόνο.

Με την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος 3 
στο άρθρο 20 του ν. 2773/1999, προκειμένου να παρέχε
ται εξουσιοδότηση στη Ρ.Α.Ε. θέσπισης των εγχειριδίων 
εφαρμογής του Κώδικα.

Άρθρο 11

Με το άρθρο 11 αντικαθίσταται το άρθρο 21 του 
ν. 2773/1999 και ρυθμίζεται η κυριότητα του Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις ορίζεται ειδικότερα ότι το Δίκτυο ανήκει 
αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε., η οποία οφείλει να λάβει 
άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας του Δικτύου. 
Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρε
ώσεις του Κυρίου του Δικτύου για τη διαφύλαξη του 
αποτελεσματικού λειτουργικού διαχωρισμού των σχετι
κών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ σε σχέση με τις λοιπές 
δραστηριότητες που ασκεί στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επίσης καθορίζονται οι υποχρεώσεις της 
ΔΕΗ ως Κυρίας του Δικτύου σχετικά με τη λειτουργία 
του διασυνδεδεμένου Δικτύου, τη διατήρηση της λει
τουργικής και τεχνικής αρτιότητας του διασυνδεδεμένου 
Δικτύου, την ανάπτυξη και συντήρηση του Δικτύου σύμ
φωνα με τον προγραμματισμό που εκπονεί και σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι προτεινό- 
μενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες στο πλαίσιο 
του νέου καθεστώτος που εισάγεται με το προτεινόμενο 
σχέδιο νόμου, το οποίο ρυθμίζει τη διαχείριση του Δικτύου, 
καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
2003/54/ΕΚ σχετικά με το διορισμό και τις αρμοδιότητες 
του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής σε σχέση με τον Κύ
ριο του Δικτύου.

Αρθρο 12

Με το άρθρο 12 αντικαθίσταται το άρθρο 22 και προ
στίθεται νέο άρθρο 22α στο ν. 2773/1999, προκειμένου 
να ρυθμισθούν τα θέματα Διαχείρισης του Δικτύου Δια
νομής και οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 13,14 και 15 της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις ορί
ζεται ότι έως την 1η Ιουλίου 2007 η εταιρεία Διαχειρι
στής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε. οφείλει να αναλάβει τις αρμοδιότητες 
και του Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με τις διατά



ξεις του άρθρου 22α του νόμου αυτού και μετονομάζεται 
σε «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΣ- 
ΔΗΕ Α.Ε.». Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μη συν
δέονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, 
έργου ή εντολής με επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της παραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων. Οι 
ως άνω ρυθμίσεις εναρμονίζουν τις απαιτήσεις των άρ
θρων 13, 15 και 17 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Επίσης, 
προβλέπεται ότι ο Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος 
και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να λά
βει άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και 
κάθε μελλοντική επέκτασή του. Μέχρι την ανάληψη των 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Δικτύου από τον Διαχει
ριστή, η ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειρι
στή του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
22α του νόμου αυτού. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται 
στη ΔΕΗ Α.Ε. με τις διατάξεις του νόμου αυτού προσω
ρινή άδεια διαχείρισης του Δικτύου, με ισχύ έως την έκ
δοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
του άρθρου αυτού. Οι ως άνω τροποποιήσεις βασίζονται 
στο άρθρο 30 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, το οποίο προβλέ
πει ότι τα κράτη - μέλη δύνανται να αναβάλουν την 
εφαρμογή του νομικού διαχωρισμού του Διαχειριστή του 
Δικτύου Διανομής έως την 1 η Ιουλίου 2007.

Επιπλέον, εισάγονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για τη 
διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρισμού του Διαχειρι
στή του Δικτύου Διανομής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
15 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Διαχειριστή του Δικτύ
ου Διανομής. Οι σχετικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι με 
την άδεια διαχείρισης του Δικτύου ρυθμίζονται μεταξύ 
άλλων οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειρι
στή του Δικτύου σχετικά με την ανάπτυξη και συντήρηση 
του Δικτύου και γενικά οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχεί
ρισης του Δικτύου, καθώς και τα αναγκαία μέτρα δια
σφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή κατά τρόπο 
ώστε τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
του Δικτύου να μην συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα πα
ραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης 
διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέροντα των 
προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Δι
κτύου λαμβάνονται υπόψη κατά τρόπο ώστε να είναι σε 
θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.

Τέλος, προβλέπεται Κώδικας Δεοντολογίας που κα
ταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου, με τον 
οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και 
της διοίκησης του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε 
να αποφεύγεται τυχόν μεροληπτική συμπεριφορά σε 
σχέση με την πρόσβαση τρίτων στο Δίκτυο, τα μέτρα για 
την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος 
και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Οι διατά
ξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, καθώς 
και οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου που 
εκδίδεται κατά το άρθρο 23 του νόμου αυτού, εφαρμόζο
νται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε..

Με το άρθρο 22α καθορίζονται οι αρμοδιότητες του 
Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής, ο οποίος καθίσταται

υπεύθυνος για τη διασφάλιση της λειτουργίας, της συ
ντήρησης και της ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου Δι
κτύου, σύμφωνα με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου, 
που του χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Στο πλαίσιο των αρμο
διοτήτων του ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται 
να διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύου, 
λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση ενός τεχνι
κά άρτιου και οικονομικά αποδοτικού Δικτύου, τη δια
σφάλιση της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών σχε- 
διασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως 
όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τρο
φοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται στον Κώ
δικα Διαχείρισης του Δικτύου, τη μέριμνα για την πρό
σβαση στο Δίκτυο στους κατόχους αδειών παραγωγής 
και προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφω
να με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, τη διασφάλιση 
της σύνδεσης με το Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον 
Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, τη διασφάλιση της 
προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, καλής λει
τουργίας και αντικατάστασης των μετρητικών διατάξεων 
που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, του Κώδι
κα Διαχείρισης του Δικτύου και τους όρους της άδειας 
διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και της συλλογής των 
σχετικών μετρήσεων, την παροχή στους χρήστες του Δι
κτύου και στον Διαχειριστή του Συστήματος τις πληρο
φορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρό
σβαση στο Δίκτυο, την αποχή από κάθε διάκριση μεταξύ 
των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου 
και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων 
και τη συνεργασία με τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών για την κατάρτιση και εφαρμογή κα
τάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και συνεργασίας, 
ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουρ
γία του Δικτύου ΔΑΑ.

Με την παράγραφο 3 του νέου άρθρου 22α για την 
εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντήρησης του Δι
κτύου συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Κυρίου του Δι
κτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου.

Η παράγραφος 4 του νέου άρθρου 22α προβλέπει την 
υποχρέωση του Διαχειριστή του Δικτύου να διαφυλάσ- 
σει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθη
των πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η παράγραφος 5 προβλέπει ότι ο Διαχειριστής του Δι
κτύου δημοσιοποιεί τη μεθοδολογία υπολογισμού των 
χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο, τις μοναδιαίες τιμές 
κόστους και κάθε αναγκαία πληροφορία για τον τρόπο 
υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δίκτυο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6, για την παραχώρηση 
της διαχείρισης του Δικτύου, πλην του Δικτύου των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο Διαχειριστής του Δικτύου 
καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγμα στον Κύριο του Δικτύου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του 
Δικτύου.

Αρθρο 13

Με το άρθρο 13 αντικαθίσταται το άρθρο 23 του 
ν. 2773/1999. Ορίζεται λεπτομερώς το ρυθμιστικό αντί-



κείμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου στο πλαί
σιο των νέων ρυθμίσεων που εισάγονται με το προτεινό- 
μενο σχέδιο νόμου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
Οδηγία 2003/54/ΕΚ, ιδίως ως προς τις αρμοδιότητες του 
Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με την ανάπτυξη 
του Δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ότι ο Κώδικας 
Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής ρυθμίζει μεταξύ άλ
λων τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργί
ας και συντήρησης του Δικτύου, τους όρους και τις προ
ϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους ο Διαχειριστής του 
Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, 
τις προϋποθέσεις για την άρνηση σύνδεσης για λόγους 
εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης, τις τεχνικές προ
διαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας του εξοπλισμού 
των εγκαταστάσεων των Πελατών και των μονάδων πα
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες συνδέονται 
στο Δίκτυο, τις προδιαγραφές των μετρητών, τη διαδικα
σία εγκατάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχεί
ρισης των μετρήσεων, καθώς και την παροχή στοιχείων 
σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρί
βεια, η διαφάνεια και η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώ
ματος επιλογής προμηθευτή, τη δυνατότητα διαχείρισης 
του φορτίου και εντοπισμού βλαβών του Δικτύου, τις 
συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και των χρη
στών του Δικτύου, και ιδίως τις ποινικές ρήτρες που κα
ταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων του Κώ
δικα, τις διαδικασίες και τους όρους ανάπτυξης του Δι
κτύου σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύ
ου, το οποίο καταρτίζεται κάθε έτος, τον καθορισμό των 
χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και χρήσης του Δικτύ
ου, τον τρόπο και τα κριτήρια υπολογισμού των χρεώσε
ων αυτών και τη συμβολή στον προγραμματισμό της 
ανάπτυξης της παραγωγής αυτής, τις διαδικασίες έκδο
σης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών από τον Δια
χειριστή του Δικτύου, καθώς και τις διαδικασίες εκκαθά
ρισης των λογαριασμών, την αντιμετώπιση έκτακτων κα
ταστάσεων σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου, τη 
διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδηγιών για 
την τήρηση του Κώδικα, τον τρόπο παρακολούθησης της 
εξέλιξης της ζήτησης από τον Διαχειριστή του Δικτύου 
και τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή για την υποβολή 
σχετικών εκθέσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη 
Ρ.Α.Ε. ανά τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε άλλη λε
πτομέρεια απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Δια
χείρισης του Δικτύου.

Τέλος, με απόφαση της Ρ.Α.Ε. έπειτα από εισήγηση 
του Διαχειριστή του Δικτύου, θεσπίζονται τα εγχειρίδια 
εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η έκδο
ση των οποίων προβλέπεται στον εν λόγω Κώδικα, κα
θώς και οι ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις 
που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρι
σης του Δικτύου αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε. μετά από 
γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφα
ση της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του 
Δικτύου.

Αρθρο 14

Με το άρθρο 14 προστίθεται νέο άρθρο 23α στο 
ν. 2773/1999, προκειμένου να ρυθμισθεί η διαχείριση 
του ηλεκτρικού συστήματος των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του νέου άρθρου, η

ΔΕΗ Α.Ε. ορίζεται ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών και οφείλει να λάβει άδεια αποκλειστικότη
τας της κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κανονισμό Αδειών και καλύπτει και κάθε μελλοντική 
επέκταση του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 
Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρε
ώσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για 
τη διαφύλαξη του λειτουργικού διαχωρισμού της δρα
στηριότητας αυτής σε σχέση με τις λοιπές δραστηριότη
τες της ΔΕΗ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο Διαχειριστής Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών αναλαμβάνει στα νησιά αυτά τις 
υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του 
Δικτύου, όπως αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τις δια
τάξεις των άρθρων 22, 22α και 23 του ν. 2773/1999.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, η διαχείριση της παρα
γωγής των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών διενεργείται 
από τον Διαχειριστή των νησιών αυτών, ο οποίος υπο- 
χρεούται να διασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομικά απο
δοτική και ασφαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλ- 
λήλως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επι
πτώσεων στο περιβάλλον και την ανάπτυξη, την τεχνική 
αρτιότητα και την οικονομικότητα της παραγωγής στα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζή
τησης. Περαιτέρω υποχρεούται να απέχει από κάθε διά
κριση μεταξύ των παραγωγών των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών και ιδίως από διακρίσεις υπέρ των συνδεδεμέ- 
νων με αυτόν επιχειρήσεων. Για τα Απομονωμένα Μικρο- 
δίκτυα συντάσσει προγράμματα ανάπτυξης της παραγω
γής. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται για τα 
Απομονωμένα Μικροδίκτυα εκτιμήσεις για την εξέλιξη 
της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτιμήσεις σχετικά 
με τη διαθεσιμότητα του υφιστάμενου δυναμικού παρα
γωγής, πρόγραμμα αντικατάστασης του υφιστάμενου 
δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα εγκατάστασης νέου 
δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα διασύνδεσης με το 
Σύστημα ή με το διασυνδεδεμένο με το Σύστημα Δίκτυο 
ή με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. Οι εκτιμήσεις εξέ
λιξης του φορτίου περιλαμβάνουν πρόγραμμα εξοικονό
μησης ενέργειας και μέτρα διαχείρισης του φορτίου. Τα 
προγράμματα αυτά καλύπτουν ανώτατη χρονική περίοδο 
επτά (7) ετών.

Γ ια τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά πλην των Απομονω
μένων Μικροδικτύων συντάσσει καταστάσεις, στις οποί
ες παραθέτει αποκλειστικά για τα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά τις εκτιμήσεις του αναφορικά με το δυναμικό πα
ραγωγής που ενδεχομένως θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με 
την ανάγκη διασύνδεσης με το Σύστημα, με άλλο Δίκτυο 
Διανομής ή Μη Διασυνδεδεμένο Νησί και με τη ζήτηση 
της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκτιμήσεις καλύπτουν 
ανώτατη χρονική περίοδο επτά (7) ετών. Με απόφαση 
της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονική περίοδος αυτή και ο 
τρόπος δημοσίευσης των εκτιμήσεων, να μεριμνά ώστε 
να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώροι για την εγκατά
σταση νέου δυναμικού παραγωγής, την επέκταση του 
υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων ενίσχυσης και επέ
κτασης διανομής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, να συ
νάπτει συμβάσεις με τους κατόχους αδειών για την έγ
χυση ενέργειας και την παροχή επικουρικών υπηρεσιών 
στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και την 
αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυτής, και να τη
ρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την αμοιβή



των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των πελατών των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη διαχείριση των πιστώ
σεων και χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, σύμ
φωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών. Δεν απαιτείται σύναψη σύμ
βασης για τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.. Η με
θοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των μονάδων πα
ραγωγής, καθώς και οι παράμετροι της μεθοδολογίας 
αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδε- 
μένων Νησιών και γνώμη της Ρ.Α.Ε..

Η παράγραφος 4 προβλέπει την κατάρτιση Κώδικα 
Διαχείρισης Παραγωγής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και 
την έκδοσή του με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Με τις διατάξεις του Κώδικα 
Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται 
ειδικότερα τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή φορτίου 
στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο τρόπος, η 
έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους 
οποίους κατά την κατανομή του φορτίου στις διαθέσιμες 
εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Διαχειριστής Μη Διασυν- 
δεδεμένων Νησιών δίνει προτεραιότητα στις εγκαταστά
σεις παραγωγής οι οποίες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, καθώς και στις εγκαταστάσεις συμπα
ραγωγής, ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης 
από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών των 
πληρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις, καθώς 
και πληρωμών για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέ
τρησης από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νη
σιών των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης σε δεδομέ
νη χρονική περίοδο. Περαιτέρω, ρυθμίζεται ο τρόπος, η 
διαδικασία και οι όροι διευθέτησης των Αποκλίσεων Πα
ραγωγής - Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παρα
γωγής. Η διευθέτηση γίνεται κατά τρόπο ώστε να προά- 
γεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
το κόστος να επιμερίζεται κατά το δυνατόν σε αυτούς 
που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να βασίζεται κατά 
το δυνατόν σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να 
ελαχιστοποιείται, η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνε- 
ται ως βάση από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών για την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό 
και τη διευθέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτη- 
σης. Ρυθμίζονται επίσης οι προϋποθέσεις και η διαδικα
σία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Διαχειρι
στή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη διατήρηση 
ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιμό
τητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και την εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύ
σεων και της κατανομής φορτίου, καθώς και οι προϋπο
θέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Δια
χειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για τη σύναψη 
συμβάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 υποπαράγρα- 
φο ζ ' του άρθρου αυτού και οι όροι των αντίστοιχων 
συμβάσεων, τέλος κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη 
για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης των Μη Διασυν- 
δεδεμένων Νησιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5, οι ρυθμίσεις, υπολογι
σμοί και ειδικές εγκρίσεις που απαιτούνται για την εφαρ
μογή του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νη
σιών καθορίζονται από τη Ρ.Α.Ε. μετά από γνώμη του

Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Οι λεπτομέ
ρειες εφαρμογής του Κώδικα καθορίζονται με απόφαση 
της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών.

Τέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 6, η ΔΕΗ Α.Ε. 
οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για τις δρα
στηριότητες παραγωγής, διανομής και προμήθειας ηλεκ
τρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2773/1999.

Αρθρο 15

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 
του άρθρου 24 του ν. 2773/1999, έτσι ώστε να αποσυν
δέεται η άσκηση δραστηριότητας ηλεκτροπαραγωγής 
από τους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
άδειας προμήθειας, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τους 
στόχους της διασφάλισης των συναλλαγών και της προ
στασίας των καταναλωτών. Με τις διατάξεις της νέας 
παραγράφου 2 ορίζεται ειδικότερα ότι ο υποψήφιος προ
μηθευτής πρέπει να λειτουργεί με τη μορφή Ανώνυμης 
Εταιρείας ή Ε.Π.Ε., να διαθέτει οργανωτική και διοικητι
κή δομή κατάλληλη να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνε
τή και χρηστή λειτουργία της άσκησης δραστηριότητας 
προμήθειας και να έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική 
ευρωστία και φερεγγυότητα. Περαιτέρω εξειδίκευση 
των όρων και προϋποθέσεων αυτών πρόκειται να γίνει 
με τον Κανονισμό Αδειών, όπου θα προσδιοριστούν πιο 
συγκεκριμένα κριτήρια για την άσκηση της διακριτικής 
ευχέρειας της Διοίκησης κατά την αξιολόγηση και κρίση 
των φακέλων των αιτήσεων που πρόκειται να υποβληθούν.

Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 5 
του άρθρου 24 του ν. 2773/1999 προκειμένου να συνάδει 
με τις λοιπές διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορούν 
τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Εν όψει τούτου, προβλέ- 
πεται αποκλειστική χορήγηση άδειας προμήθειας στη 
ΔΕΗ μόνο για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα οποία 
αποτελούν απομονωμένα μικροδίκτυα και για τα οποία 
χορηγείται παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Με την παράγραφο 3 προστίθεται στο άρθρο 24 
του ν. 2773/1999 παράγραφος 6 προκειμένου να προ- 
βλέπεται ρητώς ότι άδεια προμήθειας για μη επιλέγο- 
ντες πελάτες χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε.. Παράλληλα, 
στην ίδια παράγραφο προβλέπεται η δυνατότητα καθορι
σμού ειδικών υποχρεώσεων της ΔΕΗ σχετικά με τα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά για τα οποία δεν χορηγείται πα
ρέκκλιση, όσον αφορά ειδικότερα σε θέματα ασφάλειας 
εφοδιασμού των νησιών αυτών. Η διάταξη αυτή λειτουρ
γεί συμπληρωματικά προς τις νέες διατάξεις του άρθρου 
11, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 23α που προ- 
βλέπονται στο ίδιο σχέδιο νόμου.

Αρθρο 16

Με το άρθρο 16 αντικαθίσταται το άρθρο 25 του 
ν. 2773/1999, προκειμένου να εναρμονισθεί με τις διατά
ξεις περί ανοίγματος της αγοράς και καθορισμού επιλε- 
γόντων πελατών που προβλέπεται στο άρθρο 21 της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται 
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στην Οδηγία και για το 
σκοπό αυτόν ορίζονται ως επιλέγοντες πελάτες όλοι οι 
καταναλωτές πλην των οικιακών και από 1.7.2007 όλοι 
πλέον οι καταναλωτές. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώ



σεις των απομονωμένων μικροδικτύων για τα οποία χο
ρηγείται τυχόν παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 26 της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ανα
γνωρίζονται επιλέγοντες πελάτες.

Αρθρο 17

Με το άρθρο 17 αντικαθίσταται το άρθρο 27 του 
ν. 2773/1999 προκειμένου να καθορισθούν οι ρυθμίσεις 
του Κώδικα Προμήθειας, έτσι ώστε να ενσωματώνονται 
οι απαιτήσεις του άρθρου 3, καθώς και Παραρτήματος Α' 
της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται, 
ειδικότερα ότι με τον Κώδικα Προμήθειας ρυθμίζονται 
μεταξύ άλλων οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, 
τροποποίησης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκ
τρικής ενέργειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβά
νονται στις σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασί
ας των καταναλωτών, οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέ
πεται να διακόπτεται η προμήθεια, οι προδιαγραφές και 
ο τρόπος δημοσιεύσεως των όρων και των τιμολογίων 
παροχής υπηρεσιών προμήθειας, που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον διακριτή αναγραφή των χρεώσεων για χρή
ση του Συστήματος, για χρήση του Δικτύου, για Επικου
ρικές Υπηρεσίες και για Υποχρεώσεις Κοινής Ωφέλειας, 
η διασφάλιση της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή 
χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση, το ελάχιστο ύψος, 
η διαδικασία προσδιορισμού και καταβολής της αποζη- 
μιώσεως σε Πελάτη για μη τήρηση των προδιαγραφών 
προμήθειας, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του 
δικαιώματος διακοπής εκ μέρους των προμηθευτών για 
λόγους ενεργειακής αποδοτικότητας και της διαχείρισης 
της ζήτησης, μέτρα προστασίας των ευάλωτων κατανα
λωτών, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά 
της αποσύνδεσης, καθώς και των καταναλωτών που βρί
σκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως απαιτείται 
από την Οδηγία, καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης των 
καταναλωτών από τους προμηθευτές σχετικά με τη συμ
βολή κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μίγμα καυ
σίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγρα
φος 6 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ.

Αρθρο 18

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 εισάγεται νέα παρά
γραφος 5 στο άρθρο 28 του ν. 2773/1999 και χορηγείται 
εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με τον Κανονισμό 
Αδειών, των ειδικότερων κριτηρίων και προϋποθέσεων 
για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης 
απευθείας γραμμής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 
της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Η χορήγηση άδειας κυριότητας 
και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον 
κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες 
και εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομο
θεσία, όπως οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

Αρθρο 19

Με την παράγραφο 1 εισάγεται νέα παράγραφος 2 
στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προκειμένου να ενσωμα
τωθούν οι διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 2 της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ με τις οποίες ρυθμίζονται οι αρμο
διότητες των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τα τιμολό
για μεταφοράς και διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, με τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ότι τα τιμολόγια 
πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς, στο Δίκτυο Διανο

μής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά καταρτίζονται 
σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνεται από τη 
Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή. Η 
μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται κατά τρόπο 
ώστε να επιτρέπεται η πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στο Σύστημα και στο Δίκτυο, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά 
τους. Τα εν λόγω τιμολόγια εγκρίνονται από τον Υπουρ
γό Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και 
σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης με την παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγρα
φος 3 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 και προστίθεται 
νέα περίπτωση ώστε κατά την έγκριση των τιμολογίων 
να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για τις μελέτες, την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης και την παραλαβή των 
έργων ανάπτυξης και ενίσχυσης του Συστήματος, σύμφω
να με τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 15 του ν. 2773/1999 
και του Δικτύου Διανομής και των Μη διασυνδεδεμένων 
Νησιών.

Αρθρο 20

Με το άρθρο 20 αντικαθίσταται το άρθρο 30 του 
ν. 2773/1999 προκειμένου να εναρμονίζονται πληρέστε
ρα οι διατάξεις περί λογιστικού διαχωρισμού με τις σχε
τικές διατάξεις των άρθρων 18 και 19 της Οδηγίας 2003/ 
54/ΕΚ. Με τις τροποποιούμενες διατάξεις προβλέπεται 
ειδικότερα ότι οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις τηρούν 
χωριστούς λογαριασμούς για καθεμία από τις δραστη
ριότητες μεταφοράς, διανομής, παραγωγής, προμήθειας 
σε Επιλέγοντες και προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες πε
λάτες, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, οι 
αλληλοεπιδοτήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνι
σμού, καθώς και ενοποιημένους λογαριασμούς για άλ
λες δραστηριότητες, εκτός του τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Επιπλέον προβλέπεται ότι στους διαχωρισμέ
νους λογαριασμούς πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσο
δα που προέρχονται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυν- 
δεδεμένων Νησιών. Ειδικά η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί 
χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες που 
ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2773/1999. Τέλος, προ- 
βλέπεται η υποχρέωση δημοσίευσης για λόγους διαφά
νειας των ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως 
των χωριστών δραστηριοτήτων.

Περαιτέρω, καθορίζεται η υποχρέωση ελέγχου εκ μέ
ρους των ελεγκτών των επιχειρήσεων ιδίως αναφορικά 
με την ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής για το 
διαχωρισμό των λογαριασμών ενώ παράλληλα, διασα
φηνίζεται το δικαίωμα της Ρ.Α.Ε. να έχει πρόσβαση 
στους λογαριασμούς και να εγκρίνει τους κανόνες και 
τις αρχές που εφαρμόζονται για τον αποτελεσματικό 
διαχωρισμό των λογαριασμών.

Αρθρο 21

Με την παράγραφο 1 αντικαθίσταται το δεύτερο εδά
φιο του άρθρου 31 του ν. 2773/1999, έτσι ώστε να παρέ
χεται εξουσιοδότηση ορισμού των ελάχιστων τεχνικών 
προδιαγραφών σχεδιασμού και λειτουργίας, όσον αφο
ρά τη σύνδεση με δίκτυο εγκαταστάσεων παραγωγής, 
δικτύων διανομής, εξοπλισμού άμεσα συνδεδεμένων κα



ταναλωτών, κυκλωμάτων διασυνδέσεων και απευθείας 
γραμμών, κατά τρόπο αντικειμενικό και μη εισάγοντα 
διακρίσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργι- 
κότητα των δικτύων.

Άρθρο 22

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται οι 
διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση 
παράβασης του νομοθετικού πλαισίου.

Άρθρο 23

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται νέο 
εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του 
ν. 2773/1999, ώστε οι προστατευτικές υπέρ των Α.Π.Ε. 
και μικρής Σ.Η.Θ. διατάξεις να ισχύουν αναλογικά και για 
τους παραγωγούς μέσω συμπαραγωγής, εφόσον η πα- 
ραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύεται βάσει συμ
βάσεων και μέσω Απευθείας Γραμμών κυρίως σε Πελά
τες, στους οποίους παρέχεται και θερμική ενέργεια, 
όπως προβλέπεται στην αντίστοιχη σχετική άδεια προ
μήθειας.

Άρθρο 24

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η πα
ράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 2773/1999 εφαρμόζε
ται για τη σύνδεση όλων των ηλεκτροπαραγωγών με το 
Σύστημα ή το Δίκτυο. 0  Διαχειριστής ελέγχει και εγκρί
νει τις μελέτες για την κατασκευή των έργων επέκτασης 
λόγω σύνδεσης και παραλαμβάνει τα έργα αυτά μετά 
την ολοκλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή, τα έργα αυ
τά αποτελούν μέρος του Συστήματος ή του Δικτύου και 
περιέρχονται στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε..

Άρθρο 25

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού επεκτείνεται η δυ
νατότητα που παρέχεται στην παρ. 4 του άρθρου 35 του 
ν. 2773/1999 και για τη σύνδεση όλων των ηλεκτροπα
ραγωγών με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Άρθρο 26

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, εντός προθεσμίας 
έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με 
προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινω
νικής Προστασίας, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σε 
σχέση με τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της ΔΕΗ 
Α.Ε. στον Διαχειριστή, κατά τρόπο ώστε να μην θίγονται 
τα ασφαλιστικά και μισθολογικά τους δικαιώματα και κά
θε δικαίωμα που απορρέει από το χρόνο προϋπηρεσίας 
τους στη ΔΕΗ Α.Ε. και θεσπίζεται Κανονισμός Καταστά- 
σεως Προσωπικού που απασχολείται στον Διαχειριστή. 
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι εργαζόμενοι της ΔΕΗ Α.Ε. 
που απασχολούνται στον Διαχειριστή του Συστήματος 
οφείλουν εντός έξι (6) μηνών από τη θέσπιση του παρα
πάνω Κανονισμού να δηλώσουν εάν επιθυμούν να μετα
φερθούν στον Διαχειριστή, σε περίπτωση δε που η απα
σχόληση αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυ
τού, η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι τη συ
μπλήρωση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη της απα
σχόλησής τους στον Διαχειριστή. Η παρέλευση άπρα
κτης της αντίστοιχης προθεσμίας σημαίνει ότι ο εργαζό

μενος δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στον Διαχειριστή. 
Ο χρόνος μεταφοράς και ένταξης του εν λόγω προσωπι
κού, καθώς και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον 
Διαχειριστή για όσους δεν επιθυμούν να μεταφερθούν 
σε αυτόν θα καθορίζονται με κοινή συμφωνία μεταξύ της 
ΔΕΗ και του Διαχειριστή. Τέλος, με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της 
Ρ.Α.Ε. εγκρίνεται Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζε
ται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, με τον οποίο 
καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της 
διοίκησης του Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευ
σης του Συστήματος, ώστε να αποφεύγεται τυχόν μερο
ληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων 
στο Σύστημα, καθώς και μέτρα για την εφαρμογή του 
Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακο
λούθησης της τήρησής του. Κάθε χρόνο, ο Διαχειριστής 
του Συστήματος υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην 
οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημο
σιεύεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος και η 
Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κατ’ έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του 
Διαχειριστή του Συστήματος.

Αρθρο 27

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται επιμέ- 
ρους θέματα οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε.. Οι ρυθμίσεις αυ
τές κρίνονται αναγκαίες για τη βέλτιστη διασφάλιση των 
απαιτήσεων λειτουργικού διαχωρισμού κατά τα οριζόμε
να στη νέα Οδηγία, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες 
υποχρεώσεις και δικαιώματα που διατηρεί η ΔΕΗ Α.Ε. ως 
κύριος των ηλεκτρικών δικτύων, καθώς και το ρόλο που 
της ανατίθεται σε σχέση με τα Μη Διασυνδεδεμένα Νη
σιά. Για το σκοπό αυτόν, με τις διατάξεις της παραγρά
φου 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι οι δραστηριό
τητες της ΔΕΗ στους τομείς της μεταφοράς, της διανο
μής και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νη
σιών, πρέπει να αντικατοπτρίζονται στην οργανωτική δο
μή της εταιρείας χάριν της διασφάλισης αποτελεσματι
κού λειτουργικού διαχωρισμού. Στο πλαίσιο αυτό εντός 
τακτής προθεσμίας από τη δημοσίευση του νόμου αυτού 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΔΕΗ οφείλει να 
προβεί στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να υπο
βάλλει σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
στη Ρ.Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά 
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται τυχόν αλλαγές που 
κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική επίτευξη 
των στόχων του λειτουργικού διαχωρισμού. Με την πα
ράγραφο 2 προβλέπονται ειδικοί περιορισμοί για τα στε
λέχη της ΔΕΗ που είναι αρμόδια για τα θέματα του Συ
στήματος και του Δικτύου και λαμβάνεται μέριμνα ώστε 
να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των επικεφαλής των 
μονάδων αυτών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι οι εργαζό
μενοι της ΔΕΗ σε τομείς της μεταφοράς, της διανομής 
και της διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρα
κτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών οι οποίες 
περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων τους. Οι πληροφορίες σχετικά με τις δραστη
ριότητες στους ανωτέρω τομείς, οι οποίες ενδέχεται να 
παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται σε τρί
τους με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις. Γ ια το σκοπό



αυτόν καταρτίζεται από τη ΔΕΗ και εγκρίνεται με από
φαση της Ρ.Α.Ε. Κανονισμός Πρόσβασης σε Πληροφορί
ες. Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι για την απρόσκο
πτη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. σχετι
κά με τα θέματα της μεταφοράς, της διανομής και των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών διασφαλίζονται επαρκείς 
και κατάλληλοι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι για τις 
οργανωτικές δομές της επιχείρησης που συνιστώνται 
για τα θέματα αυτά. Με την παράγραφο 5 προβλέπεται 
υποχρέωση της ΔΕΗ να συγκροτήσει εντός έξι (6) μη
νών από τη θέσπιση του νόμου μονάδα αρμόδια για τα 
θέματα της διαχείρισης του Δικτύου στο πλαίσιο της μο
νάδας διανομής. Η ειδική αυτή μέριμνα αιτιολογείται εν 
όψει της ανάγκης προετοιμασίας των ουσιωδών αλλα
γών που πρόκειται να επέλθουν με την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας νομικού διαχωρισμού της διαχείρισης του 
Δικτύου. Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 
του νόμου αυτού, ρυθμίζονται τα θέματα μεταφοράς και 
ένταξης του προσωπικού που απασχολείται στη μονάδα 
που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή στο 
ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.. Τέλος, με την παράγραφο 6 προβλέπεται 
η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας από τη ΔΕΗ Α.Ε., με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της 
Ρ.Α.Ε., με τον οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις του 
προσωπικού και της διοίκησης της ΔΕΗ, ώστε να δια
σφαλίζεται ο αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρι
σμός. Η ΔΕΗ ετησίως υποβάλλει στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, 
στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί 
σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, η 
οποία δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή, όπως ορίζεται 
στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με 
βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κατ’ έτος την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν.

Αρθρο 28

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται, χά- 
ριν της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου, ρυθμίσεις 
σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ρυθ
μίσεις που εισάγονται πρόκειται να ισχύουν επιπλέον 
των ήδη υφιστάμενων κανόνων που αποτυπώνονται στις 
διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 3 και 29 του ν. 2773/1999. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται σύμφωνα με την παρά
γραφο 1, αρμοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης να κα
θορίσει σαφώς τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοι
νής ωφέλειας που οφείλονται, καθώς και τον φορέα των 
υποχρεώσεων αυτών. Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως προβλέπεται κατά το 
άρθρο 3 παρ. 9 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ. Κατά την παρά
γραφο 2 προβλέπεται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών 
από τη δημοσίευση του παρόντος η έκδοση υπουργικής 
απόφασης για τον καθορισμό της μεθοδολογίας ανταλ
λάγματος που οφείλεται για την παροχή υπηρεσιών κοι
νής ωφέλειας, καθώς και διαδικασία έγκρισης των εκά- 
στοτε οφειλόμενων ποσών. Σύμφωνα με την παράγραφο 
3, η διαχείριση του κόστους της παροχής υπηρεσιών κοι
νής ωφέλειας ανατίθεται στον Διαχειριστή του Συστήμα
τος, ο οποίος συλλέγει τα οφειλόμενα ποσά από τους 
προμηθευτές. Οι προμηθευτές με τη σειρά τους δύνανται 
να ανακτούν τα ποσά αυτά σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην απόφαση η οποία εκδίδεται κατά το άρθρο 29 παρ.

4 του ν. 2773/1999. Τέλος, κατά την παράγραφο 4 προ- 
βλέπεται υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού των πο
σών που αφορούν την εκπλήρωση υποχρεώσεων παρο
χής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Αρθρο 29

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέμα
τα σχετικά με τη διαχείριση του δικτύου που είναι εγκα
τεστημένο εντός του ακινήτου που περιγράφεται στις 
διατάξεις του πρώτου άρθρου του ν. 2338/1995 και το 
οποίο κατά τις διατάξεις του ίδιου νόμου αναπτύσσεται 
και τίθεται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αε
ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.». Ειδικά, για την περίπτωση του 
δικτύου αυτού, λόγω της ιδιομορφίας που τη χαρακτηρί
ζει εν όψει των διατάξεων που προαναφέρονται, προ- 
βλέπεται η χορήγηση άδειας αποκλειστικής διαχείρισης 
στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (Δια
χειριστής Δικτύου ΔΔΑ), οι όροι και περιορισμοί της 
οποίας θα καθοριστούν κατ’ εξουσιοδότηση της παρα
γράφου 3 με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά 
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζε
ται το δικαίωμα πρόσβασης τρίτων στο δίκτυο και να κα
θίσταται δυνατή η οικονομικά αποτελεσματική λειτουρ
γία του εν λόγω δικτύου.

Άρθρο 30

Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται μεταβατικού χαρα
κτήρα ρυθμίσεις. Με την παράγραφο 1 οριοθετείται χρο
νικά η υποχρέωση τροποποίησης των κανονισμών και 
κωδίκων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 2773/1999, 
κατά τρόπο ώστε να καταστούν κατά το δυνατόν άμεσα 
εφαρμόσιμες οι επιμέρους διατάξεις του προτεινόμενου 
σχεδίου νόμου. Επίσης, διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για τη 
χορήγηση άδειας παραγωγής ή προμήθειας ή για τη χο
ρήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας οι 
οποίες υποβλήθηκαν έως τη δημοσίευση του νόμου αυ
τού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξετάζονται σύμ
φωνα με τις διατάξεις του ν. 2773/1999, όπως ίσχυαν 
πριν από την τροποποίησή τους με το νόμο αυτόν και τον 
Κανονισμό Αδειών.

Με την παράγραφο 2 ρυθμίζονται θέματα αιτήσεων για 
τη χορήγηση άδειας παραγωγής ή προμήθειας ή για τη 
χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας, 
οι οποίες (αιτήσεις) θα έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημο
σίευση του νόμου αυτού.

Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η φράση «ψυχρή 
εφεδρεία» όπου απαντάται στις διατάξεις του ν. 2773/ 
1999 και τις πράξεις που εκδόθηκαν ή πρόκειται να εκδο- 
θούν κατ’ εξουσιοδότησή του από τη φράση «εφεδρεία 
εκτάκτων αναγκών» καθόσον ο όρος αυτός αποδίδει κα
λύτερα την πραγματική κατάσταση και τον επιδιωκόμενο 
σκοπό.

Με την παράγραφο 4 ρυθμίζονται θέματα των διαγωνι
σμών που διεξάγονται από τον Διαχειριστή του Συστή
ματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου δ ’ της 
παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 και αφορούν σε 
ισχύ που προβλέπεται να ενταχθεί στο σύστημα μέχρι 
31.12.2010.

Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι μετά από γνώμη 
του Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου, η οποία ανα- 
φέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για τη 
μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση 
με το Σύστημα ή το Δίκτυο, με απόφαση του Υπουργού



Ανάπτυξης μπορεί να αίρεται η απαγόρευση της παρα
γράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994, σύμφωνα με 
την οποία απαγορεύεται η εγκατάσταση δικτύων με
ταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πάνω ή 
κάτω από δημόσιους δρόμους, πλατείες, πεζοδρόμια ή 
άλλους κοινόχρηστους δημόσιους χώρους ή κατά μήκος 
αυτών. Στην απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνονται τα 
δίκτυα της ΔΕΗ, τα δίκτυα φωτισμού οδών και πλα
τειών και τα δίκτυα που απαιτούνται για την κίνηση των 
ηλεκτροκίνητων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Αρθρο 31

Στο άρθρο αυτό καταγράφονται διατάξεις του ν. 2773/ 
1999 και του ν. 2244/1994, οι οποίες καταργούνται εν 
όψει των ρυθμίσεων του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.

Αρθρο 32

Στο άρθρο αυτό ορίζεται η έναρξη ισχύος του σχεδίου 
νόμου.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ '

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

(Σύμφωνα με την τταρ. 4 του άρθρου 74 του Συντάγματος και την τταρ. 4 του 
άρθρου 85 του Κανονισμού της Βουλής)

στο σχέδιο νόμου

«Επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας»

Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999

«Δίκτυο, είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) που είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια, το οποίο , 
αποτελείται από γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης που 
έχουν ενταχθεί στο δίκτυο αυτό».

Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999

«Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι αναγκαίες υπηρεσίες για τη λειτουργία του 
Συστήματος ή του Δικτύου και ιδίως η παροχή αέργου ισχύος, η ρύθμιση της 
συχνότητας και η παρακολούθηση της διακύμανσης φορτίου».

Το δέκατο έβδομο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999

«Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση είναι η επιχείρηση που ασκεί δύο τουλάχιστον 
από τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς, διανομής ή προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας».

Η παράγραφος 1 περίπτωση α’ του άρθρου 5 του Ν. 2773/1999

«α. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε όλους τους 
τομείς της και εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών».

Η παράγραφος 1 περίπτωση ε’ του άρθρου 5 του Ν, 2773/1999

«Συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών ή με διεθνείς οργανισμούς και 
συμμετέχει σε δραστηριότητες των εν λόγω αρχών και οργανισμών».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ν. 2773/1999

«1. Πόροι της Ρ Α Ε. είναι οι εξής:
α) Τα εφάπαξ ή ετήσια ανταποδοτικά τέλη τα οποία επιβάλλονται στις επιχειρήσεις 
του τομέα ενέργειας.
β) Τα τέλη για την έκδοση ή τροποποίηση η επέκταση αδειών και τα κατ. έτος 

καταβαλλόμενα τέλη για τη χρήση των αδειών αυτών.



γ) Πόροι οποιοσδήποτε πηγής προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως π.χ. 
επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και στους 
διεθνείς οργανισμούς».
δ) Για το οικονομικό έτος 2000, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Οικονομικών μεταφέρεται, ως κρατική επιχορήγηση, μέρος του ποσού που 
προβλέπεται στον κωδικό ΚΑΕ 2419 "Επιχορήγηση σε λοιπά Επιστημονικά 
Ιδρύματα" του φορέα 35/120 του τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Ανάπτυξης το οποίο κατατίθεται ως έσοδο της Ρ.Α.Ε. στο λογαριασμό του εδαφίου α 
της παρ 3 του παρόντος».

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν. 2773/1999

«3. α) Τα ανταποδοτικό τέλη, τα τέλη που προκύπτουν από τη χορήγηση αδειών, 
καθώς και οι πόροι κάθε φύσεως της Ρ.Α.Ε., εισπράττονται για λογαριασμό της Ρ.Α 
Ε. και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Ε., 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. 
β) Τα ανταποδοτικό τέλη και τα κριτήρια, στα οποία αυτό βασίζονται, 
δημοσιοποιούνται από την Ρ.Α.Ε.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, ύστερα από 
εισήγηση της Ρ.Α.Ε.. καθορίζονται το ύψος των επιβαλλόμενων τελών του εδ. α της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξής 
τους».

Το άρθρο 11 του Ν. 2773/1999
(όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 άρθρ.2 Ν.2941/2001, 

ΦΕΚ Α’ 201/12.9.2001 και την παρ.7 άρθρ.23 Ν.3175/2003, 
ΦΕΚ Α’ 207/29.8.2003)

«Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και 
προϋποθέσεις χορήγησής της

1. (α) Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά είναι ο παραγωγός να έχει επιτύχει σε διαγωνισμό που διενεργείται σύμφωνα 
με την επόμενη παράγραφο. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο 
υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να χορηγήσει, μετά απο γνώμη της Ρ.Α.Ε., άδεια 
παραγωγής στη Δ.Ε.Η., ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο απρόσκοπτος 
εφοδιασμός σε ηλεκτρική ενέργεια.
(β) Η πιο πάνω προϋπόθεση δεν ισχύει, δηλαδή χορηγείται άδεια χωρίς να έχει 
προηγηθεί διαδικασία διαγωνισμού:
(αα) Στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
εκτός των υβριδικών σταθμών, καθώς και στους αυτοπαραγωγούς.
(ββ) στη Δ.Ε.Η. στην περίπτωση που προκύπτουν έκτακτες ανάγκες, ώστε να 
διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ο απρόσκοπτος εφοδιασμός σε ηλεκτρική) 
ενέργεια.
2. Η χορήγηση άδειας με διαγωνισμό (πρόκληση υποβολής προσφορών) γίνεται με 
την εξής διαδικασία:

α. Η Ρ.Α.Ε. κάθε δύο (2) έτη καταρτίζει για όλα τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
κατάλογο με τις εκτιμώμενες ανάγκες για νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας για την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυπολογίζονται και οι 
ανάγκες για αντικατάσταση του Παραγωγικού δυναμικού που υπάρχει Ο κατάλογος 
καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του Διαχειριστή του Δικτύου και κατά τη 
σύνταξή του λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες διασύνδεσης των δικτύων.



β. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύει πρόσκληση 
στην οποία περιγράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι κα οι προϋποθέσεις 
συμμετοχής, καθώς και τα κριτήρια που θα ισχύουν για την επιλογή των υποψηφίων. 
Στο Διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει και η Δ.Ε.Η..
γ. Εξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από την οριζόμενη στην πρόσκληση ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η πρόσκληση δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημερήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας με 
πανελλήνια κυκλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες του νησιού 
όπου θα γίνει η εγκατάσταση, εφόσον υπάρχουν, και στην επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για λόγους που ανάγονται στην προστασία του κοινωνικού 
συνόλου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να συντέμνεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε."
δ. Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε άλλο προβλεπόμενο στην πρόσκληση 
στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, σε χρόνο που ορίζεται στην 
πρόσκληση. Η συγγραφή υποχρεώσεων περιέχει λεπτομερή περιγραφή των όρων 
της σύμβασης πώλησης στη Δ.Ε.Η. της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από 
τις νέες μονάδες παραγωγής.
ε. Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν και γνωμοδοτεί στον 
Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και εκδίδει τη σχετική άδεια παραγωγής.
3. Ο παραγωγός που έχει λάβει άδεια με διαδικασία διαγωνισμού έχει δικαίωμα και 
υποχρέωση να πωλεί την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις νέες μονάδες 
παραγωγής μόνο στη Δ.Ε.Η.. Η Δ.ΕΗ. είναι υποχρεωμένη, μέσα σε προθεσμία που 
ορίζεται στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή στη συγγραφή 
υποχρεώσεων, να υπογράψει τη σύμβαση αγοράς με τον κάτοχο της άδειας.
4. Η Ρ.Α.Ε και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να 
διασφαλισθεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων που περιέχονται στις προτάσεις που 
θα υποβληθούν».

Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν. 2773/1999

«3. Η Δ.Ε.Η. υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήματος σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστήματος και όπως 
ειδικότερα καθορίζεται στην άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητος του Συστήματος. 
Υποχρεούται επίσης να συντηρεί το Σύστημα και να διατηρεί τη λειτουργική και 
τεχνική του αρτιότητα, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην άδεια αποκλειστικότητας 
της κυριότητας του Συστήματος, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις  οδηγίες 
του Διαχειριστή του Συστήματος».

Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του Ν. 2773/1999

«2. Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κ.ν. 
2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α’) καταστατικό της εταιρείας».

Η παράγραφος 2 περίπτωση ε’ του άρθροο15 του Ν. 2773/1999

«ε. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα συνεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλο 
συνδεδεμένα συστήματα».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Ν. 2773/1999

«1. Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις το υ  Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος, ο οποίος καταρτίζεται από το Διαχειριστή του



Συστήματος, εγκρίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε, 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. -

Η πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πιο 
οικονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών, αλλά 
και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών του Συστήματος».

Η παράγραφος 2 περιπτώσεις α \ β \ δ’, (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 του
άρθρου 23 του

Ν.3175/2003 ΦΕΚ Α 207/29.8.2003) και στ’ (όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 
του άρθρου 23 του Ν.3175/2003 ΦΕΚ Α 207/29.8.2003) του άρθρου 19 του Ν.

2773/1999

«2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Μεταφοράς ρυθμίζονται ιδίως: 
α. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
β. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση και τη 
σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς των εγκαταστάσεων παραγωγής, του Δικτύου 
Διανομής και των Διασυνδέσεων, και των Επιλεγόντων Πελατών».

«δ. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συστήματος για την κατανομή 
φορτίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής και τη χρήση των Διασυνδέσεων. 
Για τον καθορισμό των κριτηρίων λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη: 
αα) Ο προγραμματισμός εγχύσεων ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και 
απορροφήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύστημα, για δεδομένη χρονική 
περίοδο, τον οποίο καταρτίζει ο Διαχειριστής του Συστήματος όπως προκύπτει από 
την οικονομική ιεράρχηση των προσφορών για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 
προσφορές που προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής πρέπει να 

1 αντανακλούν τουλάχιστον το μεταβλητό κόστος των εγκαταστάσεων αυτών, 
ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκαταστάσεων παραγωγής 
και των Διασυνδέσεων και
γγ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του Συστήματος Μεταφοράς».

«στ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον 
Διαχειριστή για τη διατήρηση ασφαλών περιθωρίων προσφορών ισχύος, τη 
διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθμη 
λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και απορροφήσεων και της κατανομής 
φορτίου».

Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του Ν. 2773/1999
(Η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.2941/2001,

ΦΕΚ Α 201/12.9.2001).

«3. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθμίζονται 
με απόφαση του Διαχειριστή του Συστήματος μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε.»

Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του Ν. 2773/1999

«1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθορίζονται οι τεχνικοί και οι 
οικονομικοί κανόνες που διέπουν τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ του Διαχειριστή 
του Συστήματος και των κατόχων αδειών, αποκλειστικότητας της κυριότητας του 

\ Συστήματος, παραγωγής, προμήθειας και αποκλειστικότητας της κυριότητας και
διαχείρισης του Δικτύου. Ο Κώδικας εκπονείται από το Διαχειριστή του Συστήματος, 
εγκρίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».



Η παράγραφος 2 περιπτώσεις α’ και γ’ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 του 
άρθρου 23 του Ν.3175/2003 ΦΕΚ Α 207/29.8.2003) του άρθρου 20 του Ν.

2773/1999

«2. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής ενέργειας ρυθμίζονται ιδίως:

α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες 
εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, σύμφωνα με τα κριτήρια που 
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος».

«γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος των Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας 
παραγωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των χρηστών των 
διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται σε ενιαία τιμή και κατά τρόπο ώστε να 
προάγεται η διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να 
επιμερίζεται κατά το δυνατόν σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να 
βασίζεται κατά το δυνατόν σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται».

Το άρθρο 21 του Ν. 2773/1999

«1. Μόνο η Δ.Ε.Η. δικαιούται να διαχειρίζεται το Δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας, το 
οποίο της ανήκει κατά αποκλειστικότητα
2. Η Δ.Ε.Η. ως κυρία και Διαχειρίστρια του Δικτύου, υποχρεούται να λάβει άδεια 
αποκλειστικότητας της κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου. Η άδεια χορηγείται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών και καλύπτει 
και κάθε μελλοντική του επέκταση».

Το άρθρο 22 του Ν. 2773/1999

«Η Δ.Ε.Η. ως Διαχειρίστρια του Δικτύου είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία, 
εκμετάλλευση, συντήρηση και ανάπτυξή του σε όλη την επικράτεια.
2. Επιπλέον η Δ.Ε.Η., ως Διαχειρίστρια του Δικτύου υποχρεούται: 
α. Να διασφαλίζει την αξιοπιστία, αποδοτικότητα και ασφάλεια του Δικτύου, 
λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος.
β. Να αναπτύσσει και διατηρεί ένα τεχνικό άρτιο, οικονομικό αποδοτικό και 
συγκροτημένο Δίκτυο.
γ. Να εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους αδειών παραγωγής και
προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελάτες, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
δ. Να συνδέει με το Δίκτυο οποιονδήποτε το ζητήσει, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.
ε. Να απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών χρηστών του
Δικτύου, και ιδίως από διακρίσεις υπέρ των θυγατρικών επιχειρήσεων ή των μετόχων
της.
στ. Να συντάσσει καταστάσεις που εγκρίνονται από τη Ρ.Α.Ε., στις οποίες παραθέτει 
αποκλειστικό για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τις εκτιμήσεις της αναφορικό με το 
δυναμικό παραγωγής που ενδεχομένως θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη 
διασύνδεσης με το Σύστημα ή με άλλο Δίκτυο Διανομής και με τη ζήτηση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκτιμήσεις καλύπτουν ανώτατη χρονική περίοδο δύο (2) 
ετών. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε καθορίζεται η χρονική περίοδος αυτή και ο τρόπος 
δημοσίευσης των εκτιμήσεων.



3. Η Διαχειρίστρια του Δικτύου οφείλει να τηρεί τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες περιέρχονται σε" γνώση της κατά τ η ν  εκτέλεση 
των αρμοδιοτήτων της.
4. Η Διαχειρίστρια του Δικτύου δημοσιεύει κατάλογο των τιμολογίων, τα οποία 
χρεώνει για τη χρήση του Δικτύου. Στον υπολογισμό των χρεώσεων για τ η  χρήση του 
Δικτύου δικαιούται να συμπεριλάβει το σύνολο των εύλογων δαπανών μ ε  τις οποίες 
επιβαρύνθηκε, καθώς και ένα εύλογο
κέρδος, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της».

Το άρθρο 23 του Ν. 2773/1999

«Η διαχείριση του Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σ τον Κώδικα 
Διαχείρισης του Δικτύου, ο οποίος εκπονείται από τη Δ.Ε.Η. ως Διαχειρίστρια του 
Δικτύου, εγκρίνεται από τον υπουργό Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη τη ς  Ρ.Α.Ε. και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η
πρόσβαση των δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, διαφανή 
και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών, αλλά και των κατηγοριών 
χρηστών, του Δικτύου.
2. Με τον Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται ιδίως:
α) Οι τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδίασμά και τη λειτουργία του 
εξοπλισμού των Πελατών και των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
οι οποίες απαιτούνται για να συνδεθούν με το Δίκτυο.
β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Διαχειρίστρια του 
Δικτύου υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατόχους άδειας 
παραγωγής ή προμήθειας και στους Επιλέγοντες 
Πελάτες.
γ) Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Διαχειρίστρια του 
Δικτύου υποχρεούται να παρέχει σύνδεση στο Δίκτυο σε οποιονδήποτε το  ζητήσει, 
δ) Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου παρέχεται η πρόσβαση ή η σύνδεση, αφού 
ληφθεί υπόψη ιδίως η δυναμικότητα του Δικτύου και η απαιτούμενη κατασκευή νέων 
εγκαταστάσεων.
ε) Τα δικαιολογητικό που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση πρόσβασης ή σύνδεσης 
στο Δίκτυο Διανομής. *
στ) Η προθεσμία εντός της οποίας η Δ.Ε.Η. ως Διαχειρίστρια του Δικτύου
υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογημένα για τις υποβαλλόμενες
αιτήσεις.
ζ) Ο τρόπος και τα κριτήρια υπολογισμού των δαπανών που καταβάλλονται για την
παροχή πρόσβασης ή σύνδεσης στο Δίκτυο.
η) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους
οποίους διατίθεται στη Δ.Ε.Η. η ηλεκτρική ενέργεια στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36.
θ) Οι όροι με τους οποίους επιδιώκεται η επίτευξη ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25 και 
διασφαλίζεται επαρκής, αξιόπιστη και οικονομικό αποδοτική προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας στους Πελάτες.
2) Κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη ρύθμιση του τρόπου Διαχείρισης του 
Δικτύου Διανομής».

Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Ν. 2773/1999
(όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρθρου 23 

του Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α’ 207/29.8.2003)



«2. Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγείται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη της ΡΑ.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών και επιπλέον εφόσον: 
α) ο υποψήφιος προμηθευτής λειτουργεί με τη μορφή Εταιρείας που εδρεύει σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
β) είτε έχει στην κυριότητά του επαρκές δυναμικό παραγωγής εγκατεστημένο σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε προσκομίζει ικανοποιητικές 
μακροχρόνιες εγγυήσεις, σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ότι 
έχει εξασφαλίσει διαθεσιμότητα ισχύος από επαρκές παραγωγικό δυναμικό 
εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα ανάλογα με το 
επιτρεπόμενο από την άδεια προμήθειας μέγεθος της μεγίστης ηλεκτρικής ισχύος 
των πελατών του. Επιπλέον, κατά την άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας ο 
κάτοχος άδειας προμήθειας οφείλει να προσκομίζει ικανοποιητικές μακροχρόνιες 
εγγυήσεις σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του Κώδικα Διαχείρισης, για την 
εξασφάλιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το Σύστημα, για την εξασφάλιση της αναγκαίας 
εφεδρείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διαθεσιμότητα της αναγκαίας 
δυναμικότητας των Συστημάτων μεταφοράς και διασυνδέσεων, εφόσον απαιτείται».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του Ν. 2773/1999

«5. Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, άδεια προμήθειας χορηγείται αποκλειστικό στη 
Δ.Ε.Η.»

Το άρθρο 25 του Ν. 2773/1999
(όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.2941/2001 ,ΦΕΚ Α

201/12.9.2001
και με την παρ.16 του άρθρου 23 του Ν.3175/2003, ΦΕΚ Α 207/29.8.2003)

«1. Από τη 19η Φεβρουάριου 2001, με εξαίρεση τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, 
έχουν δικαίωμα να συνάπτουν ελευθέρως συμβάσεις προμήθειας με προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας:
α) Καταναλωτές οι οποίοι καταναλώνουν κατά σημείο κατανάλωσης, άνω των 100 
Οννίι (εκατό γιγαβατώρων) σε ετήσια βάση. Στην ποσότητα αυτήν 
συμπεριλαμβάνεται και η αυτοπαραγωγή και
β) Καταναλωτές κατά σημείο κατανάλωσης, οι οποίοι αναγνωρίζονται ως 
Επιλέγοντες πελάτες με απόφαση της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια 
που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή αποστέλλεται για δημοσίευση και 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Οι Επιλέγοντες Πελάτες της προηγούμενης παραγράφου (περιπτώσεις ά  και β' 
πρέπει να αντιπροσωπεύουν ποσοστό κατανάλωσης, όπως αυτό καθορίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Οδηγίας 96/92 Ε.Κ. και 
δημοσιεύεται κάθε έτος στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Από την 1.7.2004, με εξαίρεση τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όλοι οι καταναλωτές 
ορίζονται Επιλέγοντες Πελάτες, εκτός από εκείνους που προμηθεύονται ηλεκτρική 
ενέργεια αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε. μπορεί μικρές ομάδες μη οικιακών 
πελατών να ορισθούν μη Επιλέγοντες Πελάτες από 1.7.2004. εφόσον αποδεδειγμένα 
υφίστανται τεχνικοί λόγοι που αφορούν αποκλειστικά στην τεχνική αξιοπιστία της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας τους και εφόσον η εξαίρεση αυτή έχει εγκρ ιθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της 
1.1.2006. Από την 1.7.2007, με εξαίρεση τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, όλοι οι 
καταναλωτές ορίζονται Επιλέγοντες Πελάτες.



3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος και η Διαχειρίστρια του Δικτύου 
έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν στους Επιλέγοντες“ Πελάτες, ύστερα από αίτησή 
τους, πρόσβαση μέσω ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων η και των δύο, στο 
Σύστημα και στο Δίκτυο».

Το άρθρο 27 του Ν. 2773/1999

«1- Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζονται, όσον αφορά την προμήθεια 
σε Μη Επιλέγοντες Πελάτες, ιδίως:
α. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση προμήθειας, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας και οι όροι που υποχρεωτικώς 
περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση.
β. Οι περιπτώσεις που επιτρέπεται να διακόπτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο 
προμηθευόμενος είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος.
Υ Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσιεύσεως των υπηρεσιών προμήθειας που 
παρέχονται από τη Δ.Ε.Η. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσιεύσεως μπορούν 
να διαφέρουν κατά περιοχές.
δ. Ο τρόπος υπολογισμού των δαπανών που θα καταβάλλουν οι Μη Επιλέγοντες 
Πελάτες για τη σύνδεση στο Δίκτυο.
ε. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και Καταβολής της αποζημιώσεως 
σε Μη Επιλέγοντα Πελάτη λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών προμήθειας και 
διανομής.
στ. Κάθε λεπτομέρεια για τη διενέργεια της προμήθειας σε Μη Επιλέγοντα Πελάτη.
2. Με τον ίδιο Κώδικα ρυθμίζονται:
Α. Οι όροι, προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές των υπηρεσιών προμήθειας που 
παρέχει η Δ.Ε.Η. σε Επιλέγοντες Πελάτες και
Β. Οι όροι και προδιαγραφές των υπηρεσιών προμήθειας που παρέχουν οι λοιποί 
κάτοχοι άδειας προμήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες.
3. Ο Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από τη Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Το άρθρο 30 του Ν. 2773/1999

«1. Οι κάτοχοι αδειών υποχρεούνται να τηρούν ετήσιους λογαριασμούς. Κάτοχοι 
αδειών, οι οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να δημοσιεύουν 
τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφείλουν να τηρούν στα γραφεία της έδρας τους 
αντίγραφα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού.
2. Οι Ολοκληρωμένες Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς λογαριασμούς 
κατά κλάδο παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και, όπου 
χρειάζεται, σε ενοποιημένη βάση για τους άλλους κλάδους εκτός του τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ακριβώς θα έπρατταν εάν οι εν λόγω δραστηριότητες 
ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιχορηγήσεις και οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Σε παράρτημα των λογαριασμών τους περιλαμβάνουν ισολογισμό και Λογαριασμό 
αποτελεσμάτων χρήσης για κάθε δραστηριότητα.
2. Οι επιχειρήσεις διευκρινίζουν, στο παράρτημα της προηγούμενης παραγράφου, 
τους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού και των δαπανώ ν και 
εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι κανόνες αυτοί μπορούν να τροποποιούνται 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο μετά από έγκριση της Ρ.Α.Ε., επισημαίνονται στο 
παράρτημα και αιτιολογούνται.
4. Οι σημαντικές πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με τις συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις ή με τις συγγενείς επιχειρήσεις ή με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους 
ίδιους μετόχους, παρατίθενται στο παράρτημα των ετήσιων λογαριασμών».

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του Ν. 2773/1999



«Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να παρέχεται εξουσιοδότηση στους ανωτέρω 
Υπουργούς, με απόφασή τους να θεσπίζουν ειδικές προδιαγραφές ή υποχρεώσεις 
για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων».

Το άρθρο 33 του Ν. 2773/1999

«1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. επιβάλλεται για κάθε παράβαση των διατάξεων του 
νόμου αυτού ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, 
πρόστιμο από πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) έως πεντακόσια εκατομμύρια 
(500.000.000) δραχμές, ανάλογα με τη συχνότητα και τη
βαρύτητα της παράβασης. Με αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να 
αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και το ανώτερο όριο του προστίμου.
2. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα βεβαιώνονται και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 
Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δημοσίου. Η επιβολή προστίμων κατά το παρόν άρθρο δεν 
αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων για την ίδια παράβαση που τυχόν 
προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη παραβίασης του νομοθετικού 
πλαισίου και των λοιπών όρων υπό τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμενες 
από το νόμο αυτόν άδειες, ο υπουργός Ανάπτυξής μετά από γνώμη ή πρόταση της 
Ρ.Α.Ε. μπορεί να ανακαλεί τις άδειες».



ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Άρθρο 1

1. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 
(ΦΕΚ 286 Α ) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Δίκτυο, είναι το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέρ
γειας της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι εγκατεστημένο στην ελλη
νική επικράτεια, το οποίο αποτελείται από γραμμές μέ
σης και χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και από γραμμές και εγκα
ταστάσεις υψηλής τάσης που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 
αυτό. Το Δίκτυο, εκτός από το δίκτυο των Μη Διασυνδε- 
δεμένων Νησιών, συνδέεται στο Σύστημα μέσω των υπο
σταθμών υψηλής τάσης και μέσης τάσης (ΥΤ/ΜΤ). Όριο 
μεταξύ Συστήματος και Δικτύου αποτελεί το διακοπτικό 
μέσο που βρίσκεται στην πλευρά της ΥΤ του μετασχημα
τιστή ισχύος του υποσταθμού και το οποίο αποτελεί 
στοιχείο του Δικτύου. Για τις περιοχές, στο Δίκτυο των 
οποίων ανήκουν γραμμές ΥΤ, το όριο μεταξύ Συστήμα
τος και Δικτύου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συ
στήματος και του Διαχειριστή του Δικτύου και γνώμη της 
Ανεξάρτητης Αρχής που συνιστάται με τα άρθρο 4.»

2. Το έβδομο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«Επικουρικές Υπηρεσίες, είναι οι υπηρεσίες που είναι 
αναγκαίες για τη λειτουργία του Συστήματος ή του Δι
κτύου, όπως η ρύθμιση της τάσης, η ρύθμιση της συχνό
τητας, η παροχή εφεδρειών, η παροχή αέργου ισχύος, η 
επανεκκίνηση του Συστήματος, μετά από διακοπή και η 
παρακολούθηση της διακύμανσης του φορτίου.»

3. Το δέκατο πέμπτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 2773/1999, 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«Καθέτως Ολοκληρωμένη Επιχείρηση, είναι η επιχεί
ρηση ή ο όμιλος επιχειρήσεων, των οποίων οι μεταξύ 
τους σχέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του Κανονισμού 4046/1989 του Συμβουλί
ου (EEEK L. 257) και οι οποίες ασκούν τουλάχιστον μία 
από τις δραστηριότητες μεταφοράς ή διανομής και του
λάχιστον μία από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προ
μήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.»

4. Στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, προστί
θενται οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Απευθείας Γοαμμή, είναι η γραμμή ηλεκτρικής ενέρ
γειας η οποία συνδέει είτε απομονωμένη μονάδα παρα
γωγής με απομονωμένο πελάτη είτε παραγωγό ηλεκτρι
κής ενέργειας και επιχείρηση προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία προμηθεύει απευθείας τις δικές της 
εγκαταστάσεις, θυγατρικές της επιχειρήσεις ή Επιλέγο- 
ντες Πελάτες. Οι Απευθείας Γραμμές δεν εντάσσονται 
στο Σύστημα ή στο Δίκτυο.»

«Απομονωμένο Μικροδίκτυο, είναι το δίκτυο κάθε Μη 
Διασυνδεδεμένου Νησιού το οποίο είχε κατά το έτος 
1996 συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας μικρότερη 
των 500 GWh.»

«Πρόσβαση, είναι η σύνδεση με το Σύστημα Μεταφο
ράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η 
χρήση αυτών.»

«Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις κα
τά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.

2190/1920 (ΦΕΚ 37 Α '), καθώς και οι επιχειρήσεις που 
ανήκουν στους ίδιους μετόχους.»

Άρθρο 2

1. Η περίπτωση α ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

«α. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία της αγο
ράς ενέργειας σε όλους τους τομείς της και γνωμοδοτεί 
στον Υπουργό Ανάπτυξης και στις αρμόδιες Αρχές για 
τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που αφορούν την τήρη
ση των κανόνων του ανταγωνισμού και την προστασία 
των καταναλωτών. Ειδικότερα, παρακολουθεί και ελέγ
χει:

αα) Την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης και κατα
νομής του δυναμικού των Διασυνδέσεων και συνεργάζε
ται, για το σκοπό αυτόν, με τις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων 
χωρών, με τις οποίες υφίσταται Διασύνδεση.

ββ) Τους μηχανισμούς και την εφαρμογή αυτών για 
την αντιμετώπιση της συμφόρησης δυναμικού στο Σύ
στημα ηλεκτρικής ενέργειας.

γγ) Τον καθορισμό και την τήρηση των προθεσμιών 
πραγματοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από 
τους αρμόδιους Διαχειριστές.

δδ) Τη δημοσίευση των απαραίτητων πληροφοριών 
από τους Διαχειριστές του Συστήματος και του Δικτύου 
σχετικά με τις Διασυνδέσεις, τη διαχείριση του Συστήμα
τος και του Δικτύου και την κατανομή του δυναμικού 
στους ενδιαφερομένους, κατά τρόπο ώστε να τηρείται 
το εμπορικό απόρρητο.

εε) Τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα τιμολόγια για 
τη σύνδεση νέων παραγωγών και πελατών ηλεκτρικής 
ενέργειας, προκειμένου να διασφαλίζεται η αντικειμενι
κότητα, η διαφάνεια και η αμεροληψία. 
στστ) Την άσκηση των δραστηριοτήτων των Διαχειρι

στών του Συστήματος και του Δικτύου, ώστε να τηρού
νται οι όροι των αδειών τους.

ζζ) Το διαχωρισμό των λογαριασμών, σύμφωνα με το 
άρθρο 30, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν δια
σταυρούμενες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων 
παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και προμήθειας.

ηη) Το επίπεδο διαφάνειας και ανταγωνισμού στην 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

θθ) Την ασφάλεια εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το 
ισοζύγιο προσφοράς - ζήτησης στην ελληνική αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο της αναμενόμενης 
μελλοντικής ζήτησης, το προβλεπόμενο επιπλέον δυνα
μικό που βρίσκεται υπό προγραμματισμό ή κατασκευή, 
την ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης του Συστήμα
τος και του Δικτύου και την εφαρμογή μέτρων για την 
κάλυψη της ανώτατης ζήτησης. Για το σκοπό αυτόν συ
ντάσσει κάθε δύο (2) έτη και το αργότερο έως το τέλος 
Ιουλίου, έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι παρατηρή
σεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδια
σμού, λαμβάνοντας υπόψη τις τακτικές προβλέψεις του 
Διαχειριστή του Συστήματος, του Διαχειριστή του Δικτύ
ου και του Διαχειριστή του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών. Η έκθεση αυτή δημοσιοποιείται και υποβάλ
λεται στον Υπουργό Ανάπτυξης και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.»

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999 
προστίθεται μετά την περίπτωση β ' νέα περίπτωση γ ' 
και αναριθμούνται οι περιπτώσεις γ ' , δ ' , ε ' και σ τ ' ως 
δ ' , ε ' , σ τ ' και ζ ' , ως εξής:



«γ. Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό των όρων και προϋ
ποθέσεων πρόσβασης στο Σύστημα Μεταφοράς και το 
Δίκτυο Διανομής και εγκρίνει τις μεθοδολογίες για την 
τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών, σύμφωνα με τις δια
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29.»

3. Η περίπτωση ε ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του ν. 2773/1999, όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση σ τ ' , 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«στ. Συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγο
ράς ηλεκτρικής ενέργειας και ίσων όρων ανταγωνισμού 
και συνεργάζεται για το σκοπό αυτόν με τις Ρυθμιστικές 
Αρχές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.), ιδίως στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών 
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας, με Διεθνείς Οργανισμούς 
και Ρυθμιστικές Αρχές τρίτων χωρών, ιδίως στην περιο
χή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και με την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ομά
δα Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και 
το φυσικό Αέριο.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του 
ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:

«Η αίτηση ακύρωσης εκδικάζεται εντός προθεσμίας 
δύο (2) μηνών από την ημέρα κατάθεσής της και η από
φαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, 
από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζήτησης επιτρέ
πεται μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επανα
προσδιορισμός της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέ
χει περισσότερο από ένα (1) μήνα από την αρχική δικάσι
μο, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση συνεκδίκασης με άλ
λη αίτηση.»

5. Στο άρθρο 5 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες 
παράγραφοι 7 και 8, ως εξής:

«7. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υπο
βάλει ενώπιον της Ρ.Α.Ε. καταγγελία κατά του Κυρίου 
και του Διαχειριστή του Συστήματος, του Κυρίου και του 
Διαχειριστή του Δικτύου ή του Διαχειριστή Μη Διασυν- 
δεδεμένων Νησιών, για παράβαση των υποχρεώσεών 
τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυ
τού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ 
εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγη
θεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η Ρ.Α.Ε. εντός προ
θεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να πα- 
ρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη 
πράξη της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται πριν να λήξει η αρχι
κή προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη 
συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λή
ψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της 
προθεσμίας επιτρέπεται, μόνο κατόπιν συναίνεσης του 
προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία. Δεν απαιτείται 
συναίνεση, όταν η καταγγελία αφορά τα τιμολόγια σύν
δεσης για νέες μονάδες παραγωγής μεγάλης κλίμακας. 
Η απόφαση της Ρ.Α.Ε. είναι δεσμευτική για τα μέρη και 
προσβάλλεται με αίτηση ακύρωσης, σε πρώτο βαθμό, 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά της 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών χωρεί έφε
ση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας.

8. Έως το έτος 2010, η Ρ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη και 
στοιχεία που της παρέχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 31η Ιουλίου 
κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την κατοχή δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά και συμπεριφορές που αντιβαίνουν 
στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού. Στην ανω
τέρω έκθεση συνοψίζονται και οι εξελίξεις που αφορούν 
τις αλλαγές ιδιοκτησίας και τα μέτρα που λαμβάνονται

για την ενίσχυση των διασυνδέσεων και του ανταγωνι
σμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Από την 
1.1.2010 και εφεξής, η ανωτέρω έκθεση υποβάλλεται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε δύο (2) έτη.»

Άρθρο 3

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Ε. ει
σπράττει, ως πόρους αυτής: α) Ανταποδοτικά τέλη που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τομέα της ενέργειας 
και ειδικότερα: 1) Εφάπαξ τέλη, για την επεξεργασία και 
γνωμοδότηση επί των αιτήσεων που υποβάλλονται για 
τη χορήγηση ή τροποποίηση ή επέκταση άδειας προς 
άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας ή του φυσικού αερίου. 2) Ετήσια τέλη, για την 
άσκηση δραστηριότητας στον τομέα της ηλεκτρικής 
ενέργειας, του φυσικού αερίου και των υγρών καυσίμων, 
β) Επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευ
νητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρ
χεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργα
νισμούς.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Οι πόροι της Ρ.Α.Ε. εισπράττονται για λογαριασμό 
της και κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό, τη δια
χείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανο
νισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι
κών και Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Ε., καθο
ρίζονται το ύψος των τελών που επιβάλλονται υπέρ της 
Ρ.Α.Ε., τα όργανα, ο τρόπος, η διαδικασία είσπραξής 
τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.»

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 
του άρθρου 6 του ν. 2773/1999, προστίθεται νέο εδάφιο, 
ως εξής:

«Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του 
πρύτανη και αιτιολογημένη γνώμη της συγκλήτου του οι
κείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του προέδρου και αιτιολογη
μένη γνώμη της συνέλευσης των καθηγητών του οικείου 
Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, καθώς και με εξειδικευ- 
μένους επιστήμονες και τεχνικούς, με ειδικές γνώσεις 
και εμπειρία στην εκτέλεση έργων και την εκπόνηση με
λετών για θέματα που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρ
μοδιοτήτων της.»

Άρθρο 4

Το άρθρο 11 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθί
σταται, ως εξής:

«1. Άδεια παραγωγής για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νη
σιά χορηγείται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της 
Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικές προϋπο
θέσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κα
νονισμό Αδειών και αφορούν ιδίως την αποτελεσματική 
και οικονομική λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος 
και την πληρέστερη προστασία του περιβάλλοντος. 
Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας χορηγείται 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρ
θρου 10 και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 
Αδειών. Με τους όρους της άδειας ή της εξαίρεσης, κα



τά την παράγραφο αυτή, καθορίζονται οι ειδικές υποχρε
ώσεις του κατόχου της άδειας σχετικά με την καλή και 
εμπρόθεσμη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας και 
οι εγγυήσεις για τη διασφάλιση της εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων αυτών.

2. Όταν προκύπτουν έκτακτες ανάγκες για τον απρό
σκοπτο ενεργειακό εφοδιασμό Μη Διασυνδεδεμένου 
Νησιού, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χορη
γείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κα
νονισμού Αδειών, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Η άδεια που χορηγείται 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για όσο χρό
νο διαρκούν οι έκτακτες ανάγκες.

3. Για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εφόσον έχει χο
ρηγηθεί παρέκκλιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 26 της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ (ΕΕΕΚ 1_. 176), πλην 
των περιπτώσεων της παραγωγής από ανανεώσιμες πη
γές ενέργειας και από υβριδικούς σταθμούς και της περί
πτωσης των αυτοπαραγωγών, άδεια παραγωγής χορη
γείται μόνο στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τη διαδικασία, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στον Κανονισμό Αδειών. Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τον 
απρόσκοπτο εφοδιασμό των Απομονωμένων Μικροδι- 
κτύων για τα οποία της χορηγείται σχετική άδεια, καθώς 
και για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας οικονομικής 
λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών 
αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της πε
ρίπτωσης δ ' της παρ. 3 του άρθρου 23α του νόμου αυτού.

4. Για τη διασφάλιση του απρόσκοπτου ενεργειακού 
εφοδιασμού των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που δεν 
αποτελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την παρά
γραφο 3, όταν διαπιστώνεται πρόβλημα επάρκειας ισχύ
ος με βάση τη διαδικασία χορήγησης αδειών κατόπιν αί
τησης και έπειτα από την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων 
ενεργειακής αποδοτικότητας ή διαχείρισης της ζήτησης, 
όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών, προκηρύσσεται δημόσιος 
διαγωνισμός με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Η Ρ.Α.Ε., κάθε δύο (2) έτη, καταρτίζει για τα Μη Δια- 
συνδεδεμένα Νησιά που δεν αποτελούν Απομονωμένα 
Μικροδίκτυα, κατάλογο στον οποίο καταγράφονται οι 
ανάγκες εγκατάστασης νέων μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα προκύψουν 
κατά την επόμενη πενταετία. Στις ανάγκες αυτές συνυ
πολογίζονται και οι ανάγκες αντικατάστασης του υπάρ- 
χοντος παραγωγικού δυναμικού και λαμβάνονται υπόψη 
οι άδειες οι οποίες έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κανονισμού Αδειών. Ο ανωτέρω κατάλο
γος καταρτίζεται με βάση τις τακτικές προβλέψεις του 
Διαχειριστή Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και 
εκτίμηση των δυνατοτήτων και της σκοπιμότητας δια
σύνδεσης του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

β) Η Ρ.Α.Ε. δημοσιεύει πρόσκληση στην οποία περι- 
γράφονται η διαδικασία του διαγωνισμού, οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής των 
υποψηφίων και το τυχόν αντάλλαγμα για την παροχή 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που παρέχεται σε εκείνον, 
ο οποίος λαμβάνει την άδεια.

γ) Εξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, η πρόσκληση δημο
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε μια ημε
ρήσια εφημερίδα της Πρωτεύουσας, με πανελλήνια κυ
κλοφορία, σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες 
του νησιού, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση,

εφόσον εκδίδονται και στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων και κάθε συμβατικό 
στοιχείο τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, κα
τά τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

ε) Η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται 
στο διαγωνισμό και γνωμοδοτεί επί των προτάσεων αυ
τών στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος και χορηγεί την 
άδεια παραγωγής. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων 
λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η τήρηση των κανό
νων του ελεύθερου ανταγωνισμού και η προστασία του 
περιβάλλοντος.
στ) Η Ρ.Α.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνουν 

κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της εμπιστευτι
κότητας των στοιχείων που περιέχονται στις υποβαλλό
μενες προτάσεις.

ζ) Εάν ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, άδεια παρα
γωγής χορηγείται στη ΔΕΗ Α.Ε. με απόφαση του Υπουρ
γού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. Στην περί
πτωση αυτή η άδεια παραγωγής περιλαμβάνει ειδικούς 
όρους που διασφαλίζουν την τήρηση των τεχνικών προ
διαγραφών, οι οποίες ορίζονται στη διακήρυξη του δια
γωνισμού.»

Άρθρο 5

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 
2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικότερες υπο
χρεώσεις του Κυρίου του Συστήματος για τη διαφύλαξη, 
κατά τρόπο αποτελεσματικό, του λειτουργικού διαχωρι
σμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από 
τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται και προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως 
εξής:

«3. Η ΔΕΗ υποχρεούται στην ανάπτυξη του Συστήμα
τος, σύμφωνα με τους όρους της άδειας αποκλειστικό
τητας της κυριότητας του Συστήματος και τον προγραμ
ματισμό στον οποίο προβαίνει ο Διαχειριστής του Συστή
ματος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του 
Συστήματος. Για την έγκαιρη εκτέλεση των έργων ανά
πτυξης του Συστήματος συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ 
του Κυρίου και του Διαχειριστή του Συστήματος. Στις 
συμβάσεις αυτές γίνεται ακριβής περιγραφή κάθε έργου 
και ορίζεται το κόστος κατασκευής αυτού, οι εγγυήσεις 
και οι ποινικές ρήτρες για την εμπρόθεσμη και καλή 
εκτέλεση του έργου, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χρο
νοδιαγράμματα εκτέλεσης, οι όροι και η διαδικασία πα
ρακολούθησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος της 
πορείας εκτέλεσης και παραλαβής των έργων, τα δικαι
ώματα του Διαχειριστή για υποκατάσταση του Κυρίου 
του Συστήματος, σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλε
σης του έργου και οι όροι και οι προϋποθέσεις λύσης της 
σύμβασης, χωρίς ο Κύριος του Συστήματος να ευθύνεται 
για θέματα εκτός της σφαίρας επιρροής του.

4. Η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να συντηρεί το Σύστημα 
και να διατηρεί τη λειτουργική και τεχνική του αρτιότη
τα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό στον οποίο προ
βαίνει, τους όρους που καθορίζονται στην άδεια απο
κλειστικότητας της κυριότητας του Συστήματος και τις 
οδηγίες του Διαχειριστή του Συστήματος, ο οποίος είναι 
υπεύθυνος για τον προγραμματισμό των απομονώσεων.



Για τη συντήρηση του Συστήματος συνάπτεται, κάθε 
έτος, σύμβαση μεταξύ του Διαχειριστή και του Κυρίου 
του Συστήματος, με την οποία καθορίζονται τα χρονο
διαγράμματα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, οι 
εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύριο του Συστήμα
τος για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση των εργα
σιών συντήρησης, καθώς και οι όροι και η διαδικασία πα
ρακολούθησης της πορείας εκτέλεσης των εργασιών συ
ντήρησης από τον Διαχειριστή.»

3. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2773/1999 προστί
θεται εδάφιο, ως εξής:

«Για τη χρήση του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται έγκριση του Διαχειρι
στή του Συστήματος. Δεν απαιτείται η έγκριση του Δια
χειριστή του Συστήματος για τη χρήση τεχνολογίας κα
λωδίων οπτικών ινών. Ο Διαχειριστής του Συστήματος 
μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, μόνο αν η επιδιωκόμενη 
χρήση ενδέχεται να βλάψει την ασφαλή, αξιόπιστη και 
οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Συστήματος. Η 
πράξη άρνησης του Διαχειριστή του Συστήματος κατά το 
προηγούμενο εδάφιο εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανά
πτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε..»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Με το ίδιο διάταγμα εγκρίνεται το προβλεπόμενο 
από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εται
ρείας και προβλέπεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
εταιρείας ορίζεται με τριετή θητεία.»

Άρθρο 6

1. Η περίπτωση ε ' της παραγράφου 2 του άρθρου 15 
του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

«ε. Διαχειρίζεται τη ροή ενέργειας στο Σύστημα, συ- 
νεκτιμώντας ανταλλαγές με άλλα διασυνδεδεμένα συ
στήματα και συντάσσει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με 
τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας με αναφορά στις 
φυσικές ροές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτες χώρες 
κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών μηνών, και 
τις διαβιβάζει στη Ρ.Α.Ε. και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης ζ ' της παραγράφου 2 
του άρθρου 15 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδά
φια, ως εξής:

«Για το σκοπό αυτόν, ο Διαχειριστής του Συστήματος 
εκπονεί και δημοσιοποιεί, κάθε έτος, σχέδιο Μελέτης για 
την Ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς (Μ.Α.Σ.Μ.), 
σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 
Στη Μ.Α.Σ.Μ. εντάσσονται τα έργα ανάπτυξης του Συ
στήματος, τα οποία ο Διαχειριστής κρίνει αναγκαία για 
τη διακίνηση ισχύος μέσω του Συστήματος, την αντιμε
τώπιση των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών σε αυτό 
και των αναγκών διασύνδεσης με άλλα συστήματα και 
με το Δίκτυο, για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Η Μ.Α.Σ.Μ. 
περιλαμβάνει τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό 
και τον προϋπολογισμό των έργων ανάπτυξης του Συ
στήματος, τα οποία εκτελούνται στο ανωτέρω χρονικό 
διάστημα ή των οποίων η εκτέλεση πρόκειται να αρχίσει 
εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος. Κατά την εκπό
νηση του σχεδίου Μ.Α.Σ.Μ. ο Διαχειριστής του Συστήμα
τος λαμβάνει υπόψη μελέτες, μεταξύ των οποίων και με
λέτες τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας, προβλέψεις και 
εκτιμήσεις σχετικά με την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρι
κής ενέργειας, τη δυνατότητα του Συστήματος να αντι
μετωπίσει τις προβλεπόμενες ανάγκες μεταφοράς ηλεκ

τρικής ενέργειας, τη σύνδεση νέων μονάδων παραγω
γής στο Σύστημα και τις ανάγκες ενίσχυσης της διασύν
δεσης με άλλα συστήματα και με το Δίκτυο και συνεκτι- 
μά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του Συ
στήματος. Επίσης, κατά την εκπόνηση της Μ.Α.Σ.Μ. και 
ειδικότερα για το χρονικό προγραμματισμό των έργων 
ενίσχυσης του Συστήματος, ο Διαχειριστής του Συστή
ματος λαμβάνει υπόψη τους χρόνους που είναι αναγκαί
οι σύμφωνα με το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο. Οι 
ανωτέρω μελέτες, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις εκπο
νούνται και δημοσιοποιούνται από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος, κάθε έτος και αναφέρονται στην επόμενη 
τουλάχιστον πενταετία. Η Μ.Α.Σ.Μ., όπως και κάθε τρο
ποποίησή της, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., η οποία λαμβά
νει υπόψη τις απόψεις του Κυρίου του Συστήματος. Η εγ- 
κρινόμενη Μ.Α.Σ.Μ. αποτελεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του Συστήματος Μεταφοράς. Οι λεπτομέρειες σχετικά 
με το περιεχόμενο, τη διαδικασία έγκρισης και τη δημο
σιοποίηση της Μ.Α.Σ.Μ. καθορίζονται με τον Κώδικα Δια
χείρισης του Συστήματος. Τα έργα ενίσχυσης του Συ
στήματος που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
του Συστήματος Μεταφοράς εκτελούνται από τον Κύριο 
του Συστήματος ή από τρίτο, όταν ο Κύριος του Συστή
ματος επικαλείται, με τεκμηριωμένο τρόπο, λόγους αδυ
ναμίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος εκτέλε
σης του έργου, σύμφωνα με τη Μ.Α.Σ.Μ. ή χρηματοδότη
σής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχεί
ρισης του Συστήματος. Τα έργα επέκτασης, λόγω σύνδε
σης με το Σύστημα, εκτελούνται ακόμη και αν δεν έχουν 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος 
Μεταφοράς.»

3. Στο άρθρο 15 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες 
παράγραφοι 5 και 6, ως εξής:

«5. Ο Διαχειριστής του Συστήματος παρέχει επαρκείς 
πληροφορίες στο διαχειριστή κάθε άλλου συστήματος 
με το οποίο είναι διασυνδεδεμένο το Σύστημα, για την 
ασφαλή και αποδοτική λειτουργία, καθώς και για τη δια- 
λειτουργικότητα του Συστήματος.

6. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης, 
που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο 
Διαχειριστής του Συστήματος διαφυλάσσει τον εμπι- 
στευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληρο
φοριών, οι οποίες περιέρχονται σε γνώση του, κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. Πληροφορίες σχετικά με 
τις δραστηριότητες του Διαχειριστή, οι οποίες ενδέχεται 
να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, παρέχονται 
προς τρίτους, χωρίς διακρίσεις.»

Άρθρο 7

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του 
ν. 2773/1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την 31.12.2010.»
2. Στο άρθρο 17 του ν. 2773/1999 προστίθενται νέες 

παράγραφοι 3 και 4, ως εξής:
«3. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειρι

στή του Συστήματος πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, 
πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, να μην συνδέ
ονται με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, έρ
γου ή εντολής, με επιχείρηση που δραστηριοποιείται 
στον τομέα της παραγωγής ή της προμήθειας ηλεκτρι
κής ενέργειας. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 
Διαχειριστή του Συστήματος, που υποδεικνύονται από



τη ΔΕΗ Α.Ε., παρέχονται εγγυήσεις ανεξαρτησίας κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, προκειμένου να τηρούν 
τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που έχουν, λόγω 
της συμμετοχής τους στον Διαχειριστή του Συστήματος.

4. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να συνάπτει 
συμβάσεις με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), 
μετά από απόφαση του πρύτανη και αιτιολογημένη γνώ
μη της συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., με Τεχνολογικά Εκ
παιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), μετά από απόφαση του 
προέδρου και αιτιολογημένη γνώμη της συνέλευσης των 
καθηγητών του οικείου Τ.Ε.Ι. και ερευνητικούς φορείς, 
καθώς και με εξειδικευμένους επιστήμονες και τεχνικούς, 
με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην εκτέλεση έργων 
και την εκπόνηση μελετών για θέματα που εντάσσονται 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.»

Άρθρο 8

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
ν. 2773/1999 προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:

«Με την άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Συ
στήματος καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα αναγκαία μέ
τρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του 
Συστήματος προκειμένου:

α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
του Συστήματος να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές 
δομές επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας.

β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέρο
ντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
του Συστήματος λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε 
θέση να ενεργούν με ανεξαρτησία.»

Άρθρο 9

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Η διαχείριση του Συστήματος διενεργείται σύμφω
να με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή
ματος, ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
μετά από σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Οι περιπτώσεις α ' και β ' της παραγράφου 2 του άρ
θρου 19 του ν. 2773/1999 αντικαθίστανται, ως εξής:

«α. Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασμού, λειτουργί
ας και συντήρησης του Συστήματος.

β. Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβα
σης στο Σύστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι 
ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για 
την πρόσβαση στο Σύστημα. Η πρόσβαση των δικαιουμέ- 
νων στο Σύστημα Μεταφοράς γίνεται με τον πλέον οικο
νομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις με
ταξύ των χρηστών και μεταξύ των κατηγοριών χρηστών 
του Συστήματος. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί 
να αρνείται την πρόσβαση των δικαιουμένων στο Σύστη
μα, μόνο για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτι
σης του Δικτύου. Η άρνηση της πρόσβασης πρέπει να αι
τιολογείται πλήρως. Σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης, 
ο Διαχειριστής του Συστήματος οφείλει να παρέχει πλη
ροφορίες σχετικά με τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του 
Συστήματος.»

3. Η περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19

του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
«δ. Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής του Συ

στήματος για την κατανομή φορτίου και επικουρικών 
υπηρεσιών στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής 
και τη χρήση των Διασυνδέσεων. Για τον καθορισμό των 
κριτηρίων, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψη:».

4. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 
του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«στ. Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυήσεων διαθε
σιμότητας επαρκούς ισχύος που πρέπει να πληρούνται 
για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το Σύ
στημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυ
τών, ιδίως μέσω συμβάσεων. Οι προϋποθέσεις και η δια
δικασία επιβολής κυρώσεων και κινήτρων από τον Δια
χειριστή του Συστήματος για τη διατήρηση ασφαλών πε
ριθωρίων προσφοράς ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς 
ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθ
μη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και 
απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου.»

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 2773/1999 
προστίθενται περιπτώσεις η ’ και θ ’ και η υφιστάμενη η ’ 
αναριθμείται σε Γ, ως εξής:

«η. Η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάπτυ
ξης και συντήρησης του Συστήματος, οι σχετικές υπο
χρεώσεις του Διαχειριστή και του Κυρίου του Συστήμα
τος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων που 
συνάπτονται για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Συ
στήματος, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρ
θρου 12.

θ. Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών σχετικά με την 
πρωτογενή μορφή ενέργειας που χρησιμοποιούν όσοι 
εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστημα, καθώς και 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τουλάχιστον 
όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.»

6. Στο άρθρο 19 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα πα
ράγραφος 3 και η παράγραφος 3 , όπως ισχύει, αναριθ- 
μείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του 
Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια 
εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, η 
έκδοση των οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης 
του Συστήματος, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από 
γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λεπτομέ
ρειες εφαρμογής του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα
τος ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισή
γηση του Διαχειριστή του Συστήματος.»

Άρθρο 10

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«1. Με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
καθορίζονται οι τεχνικοί και οι οικονομικοί κανόνες που 
διέπουν τις συναλλαγές οι οποίες αφορούν την εξυπη
ρέτηση του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας, την παροχή 
επικουρικών υπηρεσιών, την κατανομή, την εκκαθάριση 
Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και τη διασφάλιση 
επαρκούς ισχύος, υπό όρους καλής και ασφαλούς λει
τουργίας του Συστήματος και των εγκαταστάσεων που 
συνδέονται με αυτό, καθώς και οι προϋποθέσεις δη
μιουργίας και οι κανόνες λειτουργίας βραχυχρόνιων και 
μακροχρόνιων αγορών ηλεκτρισμού. Ο Κώδικας καταρτί



ζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ρ.Α.Ε., και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως.»

2 Η περίπτωση α ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 
του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:

«α. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι ημερήσιου προ
γραμματισμού και κατανομής φορτίου στις διαθέσιμες 
εγκαταστάσεις παραγωγής και στις Διασυνδέσεις, σύμ
φωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στον Κώδικα Δια
χείρισης του Συστήματος.»

3. Η περίπτωση γ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 20 
του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«γ. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, 
από τον Διαχειριστή του Συστήματος, των Αποκλίσεων 
Παραγωγής-Ζήτησης, μεταξύ των κατόχων άδειας παρα
γωγής ή προμήθειας, των επιλεγόντων πελατών και των 
χρηστών των Διασυνδέσεων. Η διευθέτηση γίνεται ενιαία, 
κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται, 
κατά το δυνατόν, σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλί
σεις, η εκκαθάριση των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτη- 
σης να βασίζεται, κατά το δυνατόν, σε κοστολογικά 
στοιχεία λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής 
και το συνολικό κόστος να ελαχιστοποιείται, χωρίς δια
κρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών των 
χρηστών του Συστήματος.»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 2773/1999 
προστίθεται νέα περίπτωση σ τ' , ως εξής:

«στ. Το είδος, το ύψος και ο τρόπος παροχής εγγυή
σεων ή άλλης ασφάλειας και καταβολής εισφορών από 
τους χρήστες του Συστήματος αναλογικά με την ενέρ
γεια που απορροφούν από το Σύστημα, κατά τρόπο ώστε 
να διασφαλίζεται η κάλυψη των δαπανών του Διαχειρι
στή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν αδυναμίας 
των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υπο
χρεώσεις στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού προ
γραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγματι
κό χρόνο.»

5. Στο άρθρο 20 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα πα
ράγραφος 3 και η υφιστάμενη παράγραφος 3, όπως 
ισχύει, αναριθμείται σε 4 και αντικαθίσταται, ως εξής:

«3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του 
Διαχειριστή του Συστήματος, θεσπίζονται τα εγχειρίδια 
εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ
γειας.

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε., με
τά από γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι λε
πτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκ
τρικής Ενέργειας ρυθμίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., 
μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του Συστήματος.»

Άρθρο 11

Το άρθρο 21 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής: 

«Αρθρο 21
Κυριότητα Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
1. Το Δίκτυο ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε.. Για το 

σκοπό αυτόν, με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγείται 
στη ΔΕΗ Α.Ε. άδεια αποκλειστικότητας της κυριότητας 
του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κάθε μελλοντική επέ

κταση του Δικτύου. Οι όροι και περιορισμοί της άδειας 
αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζο
νται στον Κανονισμό Αδειών. Με την απόφαση αυτή κα
θορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Κυρίου του 
Δικτύου για τη διασφάλιση του λειτουργικού διαχωρι
σμού των σχετικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από 
τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί αυτή στον τομέα 
της ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως κύριος του Δικτύου, υποχρεούται να 
λειτουργεί το διασυνδεδεμένο Δίκτυο, να διατηρεί τη 
λειτουργική και τεχνική αρτιότητα αυτού, να το ανα
πτύσσει και να το συντηρεί σύμφωνα με τον προγραμμα
τισμό που εκπονεί και σύμφωνα με τις οδηγίες του Δια
χειριστή του Δικτύου, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στην προη
γούμενη παράγραφο.»

Άρθρο 12

1. Το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«Αρθρο 22
Διαχείριση του Δικτύου Διανομής

1. Έως την 1η Ιουλίου 2007, η εταιρεία με την επωνυ
μία «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» οφείλει να αναλάβει τις αρ
μοδιότητες και του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 22α, και μετονομάζεται σε 
«Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκ
τρικής Ενέργειας Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΔΗΕ 
Α.Ε.». Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΔΗΕ 
Α.Ε. πρέπει να είναι ανεξάρτητα και, πλην του εκπροσώ
που των εργαζομένων, να μην συνδέονται με οποιαδή
ποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, με επιχείρηση 
που δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ή 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος και Δι
κτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας υποχρεούται να λάβει 
άδεια διαχείρισης του Δικτύου, η οποία καλύπτει και κά
θε μελλοντική επέκτασή του. Η άδεια χορηγείται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., με 
τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στον 
Κανονισμό Αδειών.

3. Μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
1, η ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή 
του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
2 του άρθρου 22α. Για το σκοπό αυτόν χορηγείται στη 
ΔΕΗ Α.Ε., με τις διατάξεις του νόμου αυτού, προσωρινή 
άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που ισχύει μέχρι την έκ
δοση της άδειας που προβλέπεται στην προηγούμενη 
παράγραφο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαχείρισης του 
Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώ
μη της Ρ.Α.Ε..

4. Με την άδεια διαχείρισης του Δικτύου καθορίζονται, 
μεταξύ άλλων, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του 
Διαχειριστή του Δικτύου σχετικά με την ανάπτυξη και 
συντήρηση του Δικτύου, οι όροι και οι προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχεί
ρισης του Δικτύου, καθώς και τα αναγκαία μέτρα δια
σφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή προκειμέ- 
νου:



α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
του Δικτύου να μην συμμετέχουν σε οργανωτικές δομές 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα πα
ραγωγής ή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Να διασφαλίζεται ότι τα επαγγελματικά συμφέρο
ντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 
του Δικτύου λαμβάνονται υπόψη, ώστε να είναι σε θέση 
να ενεργούν με ανεξαρτησία.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδε- 
ται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεο
ντολογίας που καταρτίζεται από τον Διαχειριστή του Δι
κτύου. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι 
υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Δια
χειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
άδεια διαχείρισης του Δικτύου, ώστε να αποφεύγεται τυ
χόν μεροληπτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβα
ση τρίτων στο Δίκτυο, τα μέτρα για την εφαρμογή του 
Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακο
λούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουάριου 
κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Δικτύου υποβάλλει στη 
Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεο
ντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχει
ριστή, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδι
κα. Με βάση την έκθεση αυτή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί κατ' 
έτος το βαθμό ανεξαρτησίας του Διαχειριστή και μπορεί 
να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας του.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 
αυτού, καθώς και οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης 
του Δικτύου που εκδίδεται, σύμφωνα με το άρθρο 23, 
εφαρμόζονται και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης του Δικτύου από τη ΔΕΗ Α.Ε..»

2. Μετά το άρθρο 22 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο 
άρθρο 22α ως εξής:

« Αρθρο 22α
Αρμοδιότητες Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου είναι υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση της λειτουργίας, της συντήρησης και της 
ανάπτυξης του διασυνδεδεμένου Δικτύου, σύμφωνα με 
την άδεια διαχείρισης του Δικτύου, που του χορηγείται 
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη 
της Ρ.Α.Ε..

2. Πέραν των όσων ορίζονται στην άδεια Διαχείρισης 
του Δικτύου, ο Διαχειριστής αυτού υποχρεούται ειδικό
τερα να:

α) Διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύ
ου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος.

β) Διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικο
νομικά αποδοτικού Δικτύου.

γ) Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι τεχνικές προδιαγρα
φές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύ
ου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπι
στία τροφοδότησης των Πελατών, όπως καθορίζονται 
στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

δ) Μεριμνά για την πρόσβαση στο Δίκτυο των κατόχων 
αδειών παραγωγής και προμήθειας και των Επιλεγόντων 
Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

ε) Διασφαλίζει τη σύνδεση με το Δίκτυο όσων το ζητούν, 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθο
ρίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

στ) Διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρη
ση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών 
διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, 
του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και τους όρους της 
άδειας διαχείρισης του Δικτύου, καθώς και τη συλλογή 
των σχετικών μετρήσεων.

ζ) Παρέχει στους χρήστες του Δικτύου και στον Δια
χειριστή του Συστήματος τις πληροφορίες που απαιτού
νται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο.

η) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή 
των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ 
των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

θ) Συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Δικτύου Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) για την κατάρτιση και 
εφαρμογή κατάλληλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας και 
συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρό
σκοπτη λειτουργία του Δικτύου Δ.Α.Α..

3. Για την εκτέλεση των έργων ανάπτυξης και συντή
ρησης του Δικτύου, συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του 
Κυρίου του Δικτύου και του Διαχειριστή του Δικτύου, με 
τις οποίες καθορίζονται τα χρονικά πλαίσια εκτέλεσης 
των εργασιών, οι εγγυήσεις που παρέχονται από τον Κύ
ριο του Δικτύου για την εμπρόθεσμη και καλή εκτέλεση 
αυτών, καθώς και οι όροι και η διαδικασία παρακολούθη
σης της πορείας εκτέλεσής τους από τον Διαχειριστή 
του Δικτύου, όπως προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρι
σης του Δικτύου.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 30 ή άλλης διάταξης 
που καθορίζει υποχρέωση κοινοποίησης πληροφοριών, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου διαφυλάσσει τον εμπιστευτικό 
χαρακτήρα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, οι 
οποίες περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες 
σχετικά με τις δικές του δραστηριότητες, που ενδέχεται 
να παρέχουν εμπορικά πλεονεκτήματα, διατίθενται χω
ρίς διακρίσεις.

5. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δημοσιοποιεί τη μεθο
δολογία υπολογισμού των χρεώσεων σύνδεσης στο Δί
κτυο, τις μοναδιαίες τιμές κόστους και κάθε αναγκαία 
πληροφορία για τον τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων 
σύνδεσης στο Δίκτυο.

6. Για την παραχώρηση της διαχείρισης του Δικτύου, 
πλην του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου καταβάλλει ετήσιο αντάλλαγ
μα στον Κύριο του Δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.»

Άρθρο 13

Το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Αρθρο 23

Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής
1. Η διαχείριση του Δικτύου γίνεται σύμφωνα με τον 

Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, ο οποίος εγκρίνεται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη 
της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως.

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθορίζο
νται:

α) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας 
και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την 
ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των 
Πελατών.



β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους οποί
ους ο Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να παρέχει 
πρόσβαση στο Δίκτυο, στους κατόχους άδειας παραγω
γής ή προμήθειας και στους πελάτες. Η πρόσβαση των 
δικαιουμένων στο Δίκτυο γίνεται κατά τον πλέον οικονο
μικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ 
των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου.

γ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία προσωρινής άρνη
σης της σύνδεσης στο Δίκτυο, η οποία επιτρέπεται μόνο 
για λόγους εξάντλησης της ικανότητας φόρτισης. Η άρ
νηση της σύνδεσης πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Ο 
Διαχειριστής του Δικτύου υποχρεούται να λαμβάνει άμε
σα τα απαραίτητα μέτρα για τη σύνδεση.

δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής του 
Δικτύου υποχρεούται να αποφασίζει, αιτιολογημένα, για 
τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτού- 
ντες.

ε) Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουρ
γίας του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των πελατών 
και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
οποίες συνδέονται στο Δίκτυο.
στ) Οι προδιαγραφές των μετρητών, η διαδικασία εγκα

τάστασης και ελέγχου των μετρητών και διαχείρισης 
των μετρήσεων, καθώς και η παροχή στοιχείων σχετικά 
με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια, η 
διαφάνεια και η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος 
επιλογής προμηθευτή, η δυνατότητα διαχείρισης του 
φορτίου και του εντοπισμού βλαβών του Δικτύου.

ζ) Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Διαχειριστή και 
των χρηστών του Δικτύου, καθώς και οι ποινικές ρήτρες 
που καταπίπτουν, σε περίπτωση μη τήρησης διατάξεων 
του Κώδικα.

η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του Δικτύου, 
λαμβανομένων υπόψη ιδίως των αναγκών βελτίωσης της 
λειτουργίας του Δικτύου, της εφαρμογής νέων τεχνολο
γιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, προδιαγραφών, της 
προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το πρό
γραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, καθώς και του ελάχι
στου περιεχομένου των συμβάσεων που συνάπτονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρ
θρου 22α. Το πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου καταρ
τίζεται, κάθε έτος, από τον κύριο του Δικτύου Διανομής, 
έχει χρόνο αναφοράς μία πενταετία και εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε.. 
Έργα επέκτασης του Δικτύου, λόγω σύνδεσης εκτελού- 
νται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου.

θ) Ο καθορισμός των χρεώσεων σύνδεσης με το Δί
κτυο και χρήσης του Δικτύου, ο τρόπος και τα κριτήρια 
υπολογισμού των χρεώσεων αυτών, λαμβανομένης υπό
ψη της απόδοσης του Διαχειριστή του Δικτύου, κατά το
μέα δραστηριότητας και του προγραμματισμού ανάπτυ
ξης.

ια) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λο
γαριασμών από τον Διαχειριστή του Δικτύου, καθώς και 
οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογαριασμών.

ιβ) Η διαδικασία αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσε
ων, σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου.

ιγ) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της 
ζήτησης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ιδ) Η διαδικασία έκδοσης εσωτερικών τεχνικών οδη
γιών για την τήρηση του Κώδικα αυτού.

ιε) Ο τρόπος με τον οποίο ο Διαχειριστής του Δικτύου 
παρακολουθεί την εξέλιξη της ζήτησης και η υποχρέωσή

του για την υποβολή σχετικών εκθέσεων στον Υπουργό 
Ανάπτυξης και στη Ρ.Α.Ε., κατά τακτά χρονικά διαστήμα
τα.
ιστ) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμιση 

του τρόπου Διαχείρισης του Δικτύου.
3. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μετά από εισήγηση του Δια

χειριστή του Δικτύου, θεσπίζονται τα εγχειρίδια εφαρμο
γής του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, η έκδοση των 
οποίων προβλέπεται στον Κώδικα αυτόν.

4. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης 
του Δικτύου, αποφασίζονται από τη Ρ.Α.Ε. μετά από 
γνώμη του Διαχειριστή του Δικτύου. Οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Κώδικα Διανομής ρυθμίζονται με απόφα
ση της Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του 
Δικτύου.»

Άρθρο 14

Μετά το άρθρο 23 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέο 
άρθρο 23α, ως εξής:

«Αρθρο 23α
Διαχείριση Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

1. Η ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών, οφείλει να λάβει άδεια αποκλειστικότητας της 
κυριότητας και διαχείρισης του Δικτύου Μη Διασυνδεδε- 
μένων Νησιών. Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό 
Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αδειών και καλύπτει και 
κάθε μελλοντική επέκταση του Δικτύου Μη Διασυνδεδε- 
μένων Νησιών. Με την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδι
κότερες υποχρεώσεις του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδε- 
μένων Νησιών για τη διαφύλαξη του λειτουργικού δια
χωρισμού της δραστηριότητας αυτής, σε σχέση με τις 
λοιπές δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στον τομέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτελεσματικό τρόπο.

2. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ανα
λαμβάνει, για τα νησιά αυτά, τις υποχρεώσεις και τις αρ
μοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου, όπως αυτές κα
θορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 22, 22α και 23.

3. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών διενεργείται από τον Διαχειριστή των νη
σιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Διαχειριστής Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών υποχρεούται να:

α) Διασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική 
και ασφαλή λειτουργία των μονάδων παραγωγής των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, λαμβάνοντας παραλλή- 
λως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώ
σεων στο περιβάλλον.

β) Διασφαλίζει την ανάπτυξη, την τεχνική αρτιότητα 
και την οικονομικότητα της παραγωγής στα Μη Διασυν- 
δεδεμένα Νησιά, για την εξυπηρέτηση της ζήτησης.

γ) Απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των παραγωγών 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και, ιδίως, από διακρί
σεις υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων.

δ) Συντάσσει για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, προ
γράμματα ανάπτυξης της παραγωγής τα οποία εγκρίνο- 
νται από τη Ρ.Α.Ε.. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνο
νται, για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, εκτιμήσεις που 
αφορούν την εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, 
εκτιμήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του υφιστάμε
νου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα αντικατάστασης



του υφιστάμενου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα 
εγκατάστασης νέου δυναμικού παραγωγής, πρόγραμμα 
διασύνδεσης με το Σύστημα ή με το διασυνδεδεμένο με 
το Σύστημα Δίκτυο ή με άλλο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί. 
Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη του φορτίου περιλαμβά
νουν πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και μέτρα 
διαχείρισης του φορτίου. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθο
ρίζεται η χρονική περίοδος που καλύπτουν τα προγράμ
ματα αυτά, η οποία δεν μπορεί να είναι ανώτερη των 
επτά (7) ετών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ο 
τρόπος δημοσίευσης των προγραμμάτων.

ε) Συντάσσει για τα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά, πλην 
των Απομονωμένων Μικροδικτύων της παραγράφου 3 
του άρθρου 11, καταστάσεις, στις οποίες παραθέτει απο
κλειστικά, για τα Μη Διασυνδεδεμένο Νησιά, τις εκτιμή
σεις του σχετικά με το δυναμικό παραγωγής που, ενδε
χομένως, θα συνδεθεί με το Δίκτυο, με την ανάγκη δια
σύνδεσης με το Σύστημα, με άλλο Δίκτυο Διανομής ή Μη 
Διασυνδεδεμένο Νησί και με τη ζήτηση της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε. καθορίζεται η χρονι
κή περίοδος που καλύπτουν οι εκτιμήσεις αυτές, η οποία 
δεν μπορεί να είναι ανώτερη των επτά (7) ετών. Με την 
ίδια απόφαση καθορίζεται και ο τρόπος δημοσίευσης 
των εκτιμήσεων.

στ) Μεριμνά ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι χώ
ροι για την εγκατάσταση νέου δυναμικού παραγωγής, 
την επέκταση του υφιστάμενου δυναμικού ή στοιχείων 
ενίσχυσης και επέκτασης διανομής στα Μη Διασυνδεδε- 
μένα Νησιά.

ζ) Συνάπτει συμβάσεις με τους κατόχους των αδειών 
για τη έγχυση ενέργειας και την παροχή επικουρικών 
υπηρεσιών στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νη
σιών και την αμοιβή των παραγωγών της ενέργειας αυ
τής και τηρεί τους απαραίτητους λογαριασμούς για την 
αμοιβή των παραγωγών αυτών, τη χρέωση των πελατών 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και τη διαχείριση των 
πιστώσεων και χρεώσεων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Δεν απαιτείται σύναψη 
σύμβασης για τις μονάδες παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.. Η 
μεθοδολογία υπολογισμού της αμοιβής των μονάδων 
παραγωγής, καθώς και οι παράμετροι της μεθοδολογίας 
αυτής, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδε- 
δεμένων Νησιών και γνώμη της Ρ.Α.Ε..

4. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι
κα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο Κώδι
κας αυτός καταρτίζεται από τον Διαχειριστή Μη Διασυν- 
δεδεμένων Νησιών και εκδίδεται με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Ρ.Α.Ε..

Με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυν- 
δεδεμένων Νησιών καθορίζονται ειδικότερα:

α) Τα κριτήρια που εφαρμόζει ο Διαχειριστής Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών για την κατανομή φορτίου στις 
διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής. Για τον καθορι
σμό των κριτηρίων λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπόψη:

(αα) Ο προγραμματισμός εγχύσεων και απορροφήσε
ων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, για δεδομένη χρο
νική περίοδο. Τον προγραμματισμό καταρτίζει ο Διαχει
ριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, κατά το αποτέλε
σμα της οικονομικής ιεράρχησης των δηλώσεων διαθεσι
μότητας για έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονά

δες παραγωγής, με βάση το μεταβλητό κόστος των μο
νάδων αυτών.

(ββ) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διαθέσιμων εγκα
ταστάσεων παραγωγής.

(γγ) Οι τεχνικοί περιορισμοί του ηλεκτρικού συστήμα
τος των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

β) Ο τρόπος, η έκταση, οι όροι και οι προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με τους οποίους, κατά την κατανομή του φορ
τίου στις διαθέσιμες εγκαταστάσεις παραγωγής, ο Δια
χειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών δίνει προτεραι
ότητα στις εγκαταστάσεις παραγωγής οι οποίες χρησι
μοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και στις 
εγκαταστάσεις συμπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 
36.

γ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης, από 
τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, των πλη
ρωμών για τις προγραμματισμένες εγχύσεις ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Δίκτυο, καθώς και των πληρωμών για τη 
διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. Για τις 
ανωτέρω πληρωμές δεν λαμβάνεται υπόψη η προσφερ- 
θείσα τιμή παραγωγής:

(αα) Από εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχεται προτε
ραιότητα κατά τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

(ββ) Από εγκαταστάσεις οι οποίες εντάσσονται στο Δί
κτυο με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη των αναγκών 
αυτού.

δ) Η μέθοδος υπολογισμού και ο τρόπος μέτρησης από 
τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών των Απο
κλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, σε δεδομένη χρονική 
περίοδο. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης 
των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, μεταξύ των κα
τόχων άδειας παραγωγής. Η ανωτέρω διευθέτηση γίνε
ται κατά τρόπο ώστε να προάγεται η διαθεσιμότητα των 
εγκαταστάσεων παραγωγής, το κόστος να επιμερίζεται 
σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις, η τιμή να βασί
ζεται σε κοστολογικά στοιχεία λειτουργίας των εγκατα
στάσεων παραγωγής και το συνολικό κόστος να ελαχι
στοποιείται.

ε) Η χρονική περίοδος η οποία λαμβάνεται ως βάση 
από τον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για 
την κατανομή του φορτίου, τον υπολογισμό και τη διευ
θέτηση των Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης, 
στ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιβολής κυρώσε

ων και η παροχή κινήτρων από τον Διαχειριστή Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών για τη διατήρηση ασφαλών περι
θωρίων προσφορών ισχύος, τη διαθεσιμότητα επαρκούς 
ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την εύρυθ
μη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων και της 
κατανομής φορτίου.

ζ) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να 
ακολουθεί ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 
3 υποπαράγραφο ζ ' του άρθρου αυτού και οι όροι των 
αντίστοιχων συμβάσεων.

η) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση 
του τρόπου Διαχείρισης των Μη Διασυνδεδεμένων Νη
σιών.

5. Ρυθμίσεις, υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις που 
απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών καθορίζονται, με απόφα
ση της Ρ.Α.Ε., μετά από γνώμη του Διαχειριστή Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του 
ανωτέρω Κώδικα καθορίζονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.,



μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών.

6. Η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαρια
σμούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, διανομής και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στα Μη Διασυνδεδε- 
μένα Νησιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30.»

Άρθρο 15

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999, 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 
αυτού, η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορη
γείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της 
Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋ
ποθέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών, 
εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής:

α) έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας πε
ριορισμένης ευθύνης με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 
60.000 ευρώ,

β) διαθέτει οργανωτική και διοικητική δομή κατάλληλη 
να εξασφαλίσει την αξιόπιστη, συνετή και χρηστή λει
τουργία της άσκησης δραστηριότητας προμήθειας, σύμ
φωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών και

γ) έχει την αναγκαία χρηματοοικονομική ευρωστία και 
φερεγγυότητα, που αποδεικνύεται από τα στοιχεία της 
αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών και καθορί
ζεται στους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, του 
Δικτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νη
σιών.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 24 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«5. Στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, άδεια προμήθειας χο
ρηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών.»

3. Στο άρθρο 24 του ν. 2773/1999 προστίθεται νέα πα
ράγραφος 6, ως εξής:

«6. Η άδεια προμήθειας μη επιλεγόντων πελατών χορη
γείται στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους και προϋπο
θέσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Αδειών. Με 
την άδεια αυτή καθορίζονται οι ειδικές υποχρεώσεις της 
ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διασφάλιση του απρόσκοπτου 
εφοδιασμού Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που δεν απο
τελούν Απομονωμένα Μικροδίκτυα κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 του άρθρου 11, κατά τρόπο ώστε να δια
σφαλίζεται, μακροχρόνια, η οικονομική λειτουργία των 
ηλεκτρικών συστημάτων των νησιών αυτών.»

Άρθρο 16

Το άρθρο 25 του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, αντικαθί
σταται, ως εξής:

«1. Όλοι οι καταναλωτές ορίζονται ως Επιλέγοντες 
Πελάτες, με εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκα
τεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προ- 
βλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 και αυτούς 
που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά 
για οικιακή χρήση. Από την 1.7.2007, όλοι οι καταναλω
τές ορίζονται ως Επιλέγοντες Πελάτες, με εξαίρεση 
τους καταναλωτές που οι εγκαταστάσεις τους είναι συν- 
δεδεμένες με Απομονωμένα Μικροδίκτυα, όπως προβλέ- 
πεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11.

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, ο Διαχειριστής του

Δικτύου και ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νη
σιών έχουν υποχρέωση να εξασφαλίζουν στους Επιλέ- 
γοντες Πελάτες, μετά από αίτησή τους, πρόσβαση μέσω 
ηλεκτρικών γραμμών ή εγκαταστάσεων ή και των δύο, 
στο Σύστημα, στο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδε- 
μένων Νησιών κατά περίπτωση.»

Άρθρο 17

Το άρθρο 27 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1.0 Κώδικας Προμήθειας σε Πελάτες εκπονείται από 

τη Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Με τον Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες καθορίζο
νται ιδίως:

α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης, τροποποίη
σης και λύσης συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέρ
γειας, οι όροι που υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται στις 
σχετικές συμβάσεις και ιδίως όροι προστασίας των κατα
ναλωτών, καθώς και διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυ
σης διαφορών.

β. Οι περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται να διακό
πτεται η προμήθεια, ιδίως όταν ο προμηθευόμενος είναι 
υπερήμερος ως προς την καταβολή του τιμήματος.

γ. Οι προδιαγραφές και ο τρόπος δημοσίευσης των 
όρων και των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών προμή
θειας, που περιλαμβάνουν τουλάχιστον διακριτή ανα
γραφή των χρεώσεων για χρήση του Συστήματος, για 
χρήση του Δικτύου, για Επικουρικές Υπηρεσίες και για 
Υποχρεώσεις Κοινής Ωφέλειας. Οι ανωτέρω προδιαγρα
φές και ο τρόπος δημοσίευσης μπορούν να διαφέρουν 
κατά περιοχές.

δ. Ο τρόπος διασφάλισης της δυνατότητας αλλαγής 
προμηθευτή, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση.

ε. Το ελάχιστο ύψος, η διαδικασία προσδιορισμού και 
καταβολής της αποζημίωσης σε Πελάτη για μη τήρηση 
των προδιαγραφών προμήθειας, 
στ. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώ

ματος διακοπής εκ μέρους των προμηθευτών, για λό
γους ενεργειακής αποδοτικότητας και διαχείρισης της 
ζήτησης.

ζ. Μέτρα προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών, 
στα οποία συμπεριλαμβάνονται και μέτρα κατά της απο- 
σύνδεσης, καθώς και των καταναλωτών που βρίσκονται 
σε απομακρυσμένες περιοχές.

η. Ο τρόπος ενημέρωσης των καταναλωτών από τους 
προμηθευτές, σχετικά με τη συμβολή κάθε ενεργειακής 
πηγής στο συνολικό μίγμα καυσίμου κατά το προηγούμε
νο έτος, συμπεριλαμβανομένης της παραπομπής σε υφι
στάμενες πηγές αναφοράς, όπου διατίθενται πληροφο
ρίες για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως ως προς τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με τα στοι
χεία που παρέχονται από τον Διαχειριστή του Συστήμα
τος, τον Διαχειριστή του Δικτύου ή τον Διαχειριστή Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών.

θ. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια της 
προμήθειας σε Πελάτη.»

Άρθρο 18

Στο άρθρο 28 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγρα
φος 5, ως εξής:

«5. Με τον Κανονισμό Αδειών καθορίζονται αντικειμε
νικά και αμερόληπτα κριτήρια και προϋποθέσεις για τη



χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας 
Γραμμών. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις είναι δυνατόν 
να συνίστανται ειδικότερα σε προηγούμενη άρνηση πρό
σβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής ή στα Μη 
Διασυνδεδεμένα Νησιά. Με τον ίδιο Κανονισμό καθορί
ζεται και το περιεχόμενο της άδειας, το οποίο περιλαμ
βάνει, μεταξύ άλλων, περιγραφή των Απευθείας Γραμ
μών και τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης και εκ
μετάλλευσης των Γραμμών, καθώς και της διασφάλισης 
της πρόσβασης τρίτων, όπου επιτρέπεται. Άρνηση χορή
γησης άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας 
Γραμμών επιτρέπεται, ιδίως για λόγους εκπλήρωσης 
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αιτιολογείται ειδικώς 
για κάθε περίπτωση. Η χορήγηση άδειας κυριότητας και 
διαχείρισης Απευθείας Γραμμής δεν απαλλάσσει τον κά
τοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλλες άδειες και 
εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθε
σία.»

Άρθρο 19

1. Στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται παρά
γραφος 2 και οι υφιστάμενες παράγραφοι 2, 3 και 4 ανα- 
ριθμούνται σε 3, 4 και 5 αντιστοίχως, ως εξής:

«2. Τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, στο Δίκτυο 
Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στα οποία 
περιλαμβάνονται οι χρεώσεις σύνδεσης και χρήσης, κα
ταρτίζονται σύμφωνα με μεθοδολογία η οποία εγκρίνε- 
ται από τη Ρ.Α.Ε., μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δια
χειριστή, όπως προβλέπεται στους αντίστοιχους Κώδι
κες. Η μεθοδολογία τιμολόγησης καταρτίζεται με τρόπο 
που επιτρέπει την πραγματοποίηση των αναγκαίων 
επενδύσεων στο Σύστημα, στο Δίκτυο Διανομής και στα 
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφαλής τροφοδοσία και η βιωσιμότητά τους. Τα τιμο
λόγια αυτά εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή και σύμ
φωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και δημοσιεύονται στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως.»

2. Στο τέλος της αναριθμούμενης παραγράφου 3 του 
άρθρου 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται περίπτωση η ' , 
ως εξής:

«η) Οι δαπάνες για τις μελέτες, την παρακολούθηση 
της εκτέλεσης και την παραλαβή των έργων ανάπτυξης 
και ενίσχυσης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής 
και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.»

Άρθρο 20

Το άρθρο 30 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Οι κάτοχοι αδειών, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησια

κό καθεστώς ή τη νομική μορφή τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νόμου αυτού, καταρτίζουν, υποβάλλουν 
σε έλεγχο και δημοσιεύουν τις ετήσιες οικονομικές κα
ταστάσεις τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
κ.ν. 2190/1920 καθώς και των νόμων 3229/2004 (ΦΕΚ 38 
Α ) και 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α ). Κάτοχοι αδειών, οι 
οποίοι δεν υποχρεούνται από τις ισχύουσες διατάξεις να 
δημοσιεύουν τους ετήσιους λογαριασμούς τους, οφεί
λουν να τηρούν, στα γραφεία της έδρας τους, αντίγρα
φα των λογαριασμών στη διάθεση του κοινού.

2. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις τηρούν χωριστούς 
λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες πα
ραγωγής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας σε Επιλέ- 
γοντες Πελάτες και προμήθειας σε Μη Επιλέγοντες Πε

λάτες, όπως ακριβώς θα ήταν υποχρεωμένες να πρά- 
ξουν αν οι δραστηριότητες αυτές ασκούνταν από διαφο
ρετικές επιχειρήσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διακρίσεις, οι διασταυρούμενες επιδοτήσεις και οι στρε
βλώσεις του ανταγωνισμού. Στους λογαριασμούς αυτούς 
πρέπει να αποσαφηνίζονται τα έσοδα που προέρχονται 
από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Συστήματος, του Δι
κτύου Διανομής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 
Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν ενοποιημένους λογαρια
σμούς για άλλες δραστηριότητες, που δεν εμπίπτουν 
στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λογαριασμοί 
περιλαμβάνουν ισολογισμό και λογαριασμό αποτελε
σμάτων χρήσεως, για κάθε χωριστή δραστηριότητα. Η 
ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για 
τις δραστηριότητες που ασκεί στα Μη Διασυνδεδεμένα 
Νησιά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α.

3. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις διευκρινίζουν τους 
κανόνες κατανομής του ενεργητικού και παθητικού και 
των δαπανών και εσόδων, τους οποίους εφαρμόζουν για 
την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών που αναφέ- 
ρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η Ρ.Α.Ε. εγκρίνει 
τις αρχές και τους κανόνες κατανομής, οι οποίοι εφαρ
μόζονται από τις επιχειρήσεις αυτές, καθώς και την τρο
ποποίησή τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυ
γή διακρίσεων, διασταυρούμενων επιδοτήσεων ή στρε
βλώσεων του ανταγωνισμού.

4. Οι ελεγκτές των Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων 
ελέγχουν τους χωριστούς λογαριασμούς που προβλέπο- 
νται στο άρθρο αυτό, όπως θα έπρατταν αν οι εν λόγω 
δραστηριότητες ασκούνταν από διαφορετικές επιχειρή
σεις και υποβάλλουν στην οικεία γενική συνέλευση το 
πιστοποιητικό του ελέγχου τους. Ο έλεγχος αυτός συνί- 
σταται, ιδίως στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανο
μής για το διαχωρισμό των λογαριασμών και στην τήρη
ση της υποχρέωσης κατά την παράγραφο 2, προς απο
φυγή των διακρίσεων και των διασταυρούμενων επιδο
τήσεων, μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Μετά 
την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, οι οικονομι
κές καταστάσεις μαζί με το πιστοποιητικό των ελεγκτών, 
σχετικά με τους χωριστούς λογαριασμούς, κοινοποιού
νται στη Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να προβαίνει σε έκτα
κτους ελέγχους για την τήρηση των υποχρεώσεων που 
καθορίζονται από το άρθρο αυτό και για το σκοπό αυτόν 
έχει δικαίωμα πρόσβασης στους λογαριασμούς των επι
χειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις παραθέτουν, στο 
προσάρτημα ή στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεών τους, τους εγκεκριμένους και ισχύοντες 
κανόνες κατανομής, τις χωριστές οικονομικές καταστά
σεις για κάθε δραστηριότητα, τις σημαντικές πράξεις 
που έχουν πραγματοποιήσει με τις συνδεδεμένες επιχει
ρήσεις ή με επιχειρήσεις, στη μετοχική σύνθεση των 
οποίων μετέχουν οι ίδιοι μέτοχοι, καθώς και τη σχετική 
με τους χωριστούς λογαριασμούς έκθεση των ελεγκτών. 
Αντίγραφο του προσαρτήματος τηρείται στα γραφεία 
της έδρας της επιχείρησης στη διάθεση του κοινού. Συ
μπληρωματικά με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, κα
θώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3229/2004 και 
3301/2004 που αφορούν τη δημοσίευση των οικονομι
κών καταστάσεων, οι ισολογισμοί και τα αποτελέσματα 
χρήσης, για κάθε χωριστή δραστηριότητα που προβλέ- 
πεται από το άρθρο αυτό, δημοσιεύονται με τις ενοποιη
μένες οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.»



Άρθρο 21

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του ν. 2773/1999 
αντικαθίσταται, ως εξής:

«Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να παρέχεται 
εξουσιοδότηση στους ανωτέρω Υπουργούς, να θεσπί
ζουν, με απόφασή τους, ειδικές προδιαγραφές ή υπο
χρεώσεις για κατηγορίες ή είδη ηλεκτρικών γραμμών ή 
εγκαταστάσεων και να ορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές 
προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας, όσον αφορά 
τη σύνδεση με εγκαταστάσεις παραγωγής, δίκτυα διανο
μής, με εξοπλισμό άμεσα συνδεδεμένων καταναλωτών, 
με κυκλώματα διασυνδέσεων και με απευθείας γραμμές, 
κατά τρόπο αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις, προκει- 
μένου να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των δικτύ
ων.»

Άρθρο 22

Το άρθρο 33 του ν. 2773/1999 αντικαθίσταται, ως 
εξής:

«1. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται μετά 
από ακρόαση των ενδιαφερομένων επιβάλλονται, σε 
όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού ή των 
κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότη
σή του και των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται 
επί καταγγελιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα
γράφου 7 του άρθρου 5 ή τους όρους των αδειών που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, 
ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβα
σης, οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, αν δεν 
υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και 
κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, η 
οποία είναι δυνατόν να δημοσιεύεται και στην ιστοσελί
δα της Ρ.Α.Ε..

β. Πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 
ευρώ έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ, σε κάθε 
άλλη περίπτωση.

Η επιβολή των προστίμων αυτών δεν αποκλείει την 
επιβολή, για την ίδια παράβαση, άλλων διοικητικών κυ
ρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. που εκδίδονται στις ανωτέρω 
περιπτώσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της και 
στον τύπο.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις α ' και 
β ', εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η οποία εκ- 
δίδεται μετά από πρόταση της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπρο
σαρμόζονται τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια των προ
στίμων που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγρα
φο.

3. Σε περιπτώσεις συστηματικής και κατ’ επανάληψη 
παραβίασης του νομοθετικού πλαισίου και των όρων, 
σύμφωνα με τους οποίους χορηγούνται οι προβλεπόμε- 
νες από το νόμο αυτόν άδειες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, 
μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να ανακαλεί τις 
άδειες αυτές. Η ανάκληση μπορεί να επιβάλλεται παράλ
ληλα με την επιβολή προστίμου.»

Άρθρο 23

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 2773/ 
1999 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:

«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται 
αναλογικά και για τους παραγωγούς μέσω συμπαραγω
γής, εφόσον η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια διοχετεύ
εται σε εκτέλεση συμβάσεων και μέσω Απευθείας Γραμ
μών κυρίως σε Πελάτες, στους οποίους παρέχεται και 
θερμική ενέργεια, όπως προβλέπεται στη σχετική άδεια 
προμήθειας.»

Άρθρο 24

Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του ν. 2773/1999 
εφαρμόζεται για τη σύνδεση όλων των ηλεκτροπαραγω
γών με το Σύστημα ή το Δίκτυο. Ο Διαχειριστής ελέγχει 
και εγκρίνει τις μελέτες για την κατασκευή των έργων 
επέκτασης, λόγω σύνδεσης, που εκτελούνται σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο και παραλαμβάνει τα έργα 
αυτά μετά την ολοκλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή, 
τα έργα αυτά αποτελούν μέρος του Συστήματος ή του 
Δικτύου και περιέρχονται στην κυριότητα της ΔΕΗ Α.Ε..

Άρθρο 25

Στο άρθρο 38 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγρα
φος 8, ως εξής:

«8. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 
αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τις περιπτώσεις 
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 35.»

Άρθρο 26

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από 
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, εντός προθεσμίας έξι (6) 
μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημε
ρίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Κατα- 
στάσεως του Προσωπικού της εταιρείας που συστάθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 
2773/1999, όπως ισχύει και ρυθμίζονται τα θέματα μετα
φοράς και ένταξης προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στον Δια
χειριστή, κατά τρόπο που δεν θίγει τα ασφαλιστικά και 
μισθολογικά του δικαιώματα και κάθε άλλο δικαίωμα που 
απορρέει από το χρόνο προϋπηρεσίας του προσωπικού 
αυτού στη ΔΕΗ Α.Ε..

2. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολείται στον 
Διαχειριστή του Συστήματος, οφείλει εντός έξι (6) μη
νών από τη θέσπιση του Κανονισμού Καταστάσεως Προ
σωπικού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 να δηλώ
σει αν επιθυμεί να μεταφερθεί στον Διαχειριστή. Εάν η 
απασχόληση αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού, η προθεσμία που ορίζεται στο προηγούμενο εδά
φιο παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μη
νών από την έναρξη της απασχόλησής του στον Διαχει
ριστή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται 
στα προηγούμενα εδάφια, τεκμαίρεται ότι ο εργαζόμε
νος δεν επιθυμεί τη μεταφορά του στον Διαχειριστή. Με 
κοινή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. 
και του Διαχειριστή καθορίζεται ο χρόνος μεταφοράς και 
ένταξης του προσωπικού που αναφέρεται στα προηγού
μενα εδάφια, καθώς και ο χρόνος υποχρεωτικής παρα
μονής στον Διαχειριστή των εργαζομένων που δεν επι
θυμούν να μεταφερθούν σε αυτόν.



3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδε- 
ται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δεο
ντολογίας ο οποίος καταρτίζεται από τον Διαχειριστή 
του Συστήματος. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορί
ζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκη
σης του Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην άδεια διαχείρισης και εκμετάλλευσης του 
Συστήματος, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε μερολη
πτική συμπεριφορά σε σχέση με την πρόσβαση τρίτων 
στο Σύστημα, τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του 
Κώδικα Δεοντολογίας και ο τρόπος και τα μέσα παρακο
λούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουάριου 
κάθε έτους, ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει 
στη Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολο
γίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχειριστή 
του Συστήματος, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρι
σης του Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την έκθεση αυ
τή, η Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, το βαθμό ανεξαρτησίας 
του Διαχειριστή του Συστήματος και μπορεί να προτείνει 
μέτρα για περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

Άρθρο 27
Λειτουργικός διαχωρισμός δραστηριοτήτων

1. Οι δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στους τομείς της 
μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών, εντάσσονται στην οργανωτι
κή δομή της εταιρείας κατά τρόπο που εξασφαλίζει τον 
αποτελεσματικό λειτουργικό διαχωρισμό τους. Για το 
σκοπό αυτόν, προκειμένου για τους τομείς της μεταφο
ράς και της διανομής, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών 
και προκειμένου για τον τομέα της διαχείρισης των Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών, εντός προθεσμίας δεκαοκτώ 
(18) μηνών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει να 
προβεί στις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να υπο
βάλει σχετικό υπόμνημα στον Υπουργό Ανάπτυξης και 
στη Ρ.Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά 
από γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται τυχόν αλλαγές που 
κρίνονται αναγκαίες για την αποτελεσματική επίτευξη 
των στόχων του ανωτέρω λειτουργικού διαχωρισμού.

2. Τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. που είναι υπεύθυνα για 
θέματα του διασυνδεδεμένου με το Σύστημα Δικτύου και 
τα στελέχη που είναι αρμόδια για θέματα του Συστήμα
τος, απαγορεύεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε 
τρόπο ή να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ταυτόχρονα, 
άμεσα ή έμμεσα, με οποιονδήποτε τρόπο, στους τομείς 
επιχειρήσεων που αφορούν την παραγωγή και την προ
μήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Τα στελέχη αυτά δεν επι
τρέπεται να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε.. Οι επικεφαλής 
κάθε μονάδας που συνιστάται για τις διαρθρωτικές αλ
λαγές της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την παράγραφο 1, ορίζονται με 
θητεία τριών (3) ετών και συνάπτουν, για το σκοπό αυ
τόν, ειδική σύμβαση με τη ΔΕΗ Α.Ε..

3. Το προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. που εργάζεται στους 
τομείς της μεταφοράς, της διανομής και της διαχείρισης 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, υποχρεούται να δια- 
φυλάσσει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικά ευ
αίσθητων πληροφοριών οι οποίες περιέρχονται σε γνώ
ση του, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Οι πλη
ροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες στους ανωτέρω 
τομείς, οι οποίες μπορεί να παρέχουν εμπορικά πλεονε

κτήματα, διατίθενται σε τρίτους με τρόπο που δεν εισά
γει διακρίσεις. Η ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει, εντός της προθε
σμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, Κανονισμό 
Πρόσβασης σε Πληροφορίες ο οποίος εγκρίνεται με 
απόφαση της Ρ.Α.Ε..

4. Η ΔΕΗ Α.Ε. μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκών 
και κατάλληλων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για 
τις οργανωτικές δομές της που συνιστώνται για την 
απρόσκοπτη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της οι οποί
ες αναφέρονται στους τομείς της μεταφοράς, της διανο
μής και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

5. Το αργότερο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως, στην οργανωτική δομή της εταιρείας που 
συνιστάται κατά την παράγραφο 1 και είναι αρμόδια για 
τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στον τομέα διανομής, 
συνιστάται μονάδα διαχείρισης του Δικτύου, στην οποία 
ανατίθενται οι αρμοδιότητες που καθορίζονται, σύμφω
να με τις διατάξεις του άρθρου 22α του ν. 2773/1999. Με 
το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 26 ρυθμίζονται 
τα θέματα μεταφοράς και ένταξης του προσωπικού που 
απασχολείται στη μονάδα που συγκροτείται σύμφωνα με 
την παράγραφο αυτή στην εταιρεία που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2773/1999.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδε- 
ται, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., εγκρίνεται Κώδικας Δε
οντολογίας που καταρτίζεται από τη ΔΕΗ Α.Ε.. Με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του 
προσωπικού και της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στις άδειες που χορηγούνται σ’ αυτήν 
και τα αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
αυτών μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελε
σματικός λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτή
των που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Μέχρι την 31η 
Ιανουάριου κάθε έτους, η ΔΕΗ Α.Ε. υποβάλλει στη 
Ρ.Α.Ε. έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που 
έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεο
ντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από τον Διαχει
ριστή, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση έγκρισης του 
Κώδικα Δεοντολογίας. Με βάση την ανωτέρω έκθεση, η 
Ρ.Α.Ε. αξιολογεί, κάθε έτος, την αποτελεσματικότητα 
των μέτρων που έχουν ληφθεί και μπορεί να προτείνει 
πρόσθετα μέτρα για την αποτελεσματικότερη διασφάλι
ση του λειτουργικού διαχωρισμού.

Άρθρο 28
Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκ- 
δίδεται εντός προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δη
μοσίευση του νόμου αυτού, δημοσιεύεται στην Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθορίζονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας 
και οι κάτοχοι άδειας που χορηγείται κατά τις διατάξεις 
του ν. 2773/1999, οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν 
τις υπηρεσίες αυτές.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδε- 
ται μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., δημοσιεύεται στην Εφη
μερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρω
παϊκή Επιτροπή, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την 
έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγρα
φο 1, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού του 
ανταλλάγματος που οφείλεται για την εκπλήρωση υπο



χρεώσεων των κατόχων άδειας που παρέχουν υπηρεσί
ες κοινής ωφέλειας. Το ύψος του εκάστοτε οφειλόμε- 
νου ανταλλάγματος για την παροχή υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας εγκρίνεται, κάθε έτος, μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Ρ.Α.Ε., με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως. Το ανωτέρω αντάλλαγμα καταβάλλεται, εφόσον 
τηρούνται όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.

3. Ο Διαχειριστής του Συστήματος τηρεί ειδικό λογα
ριασμό για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Στο λογαρια
σμό αυτόν χρεώνονται τα ανταλλάγματα που παρέχο
νται στους υπόχρεους παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέ
λειας και πιστώνονται τα έσοδα από χρεώσεις που επι
βάλλονται στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρι
κής ενέργειας. Οι κάτοχοι άδειας προμήθειας ηλεκτρι
κής ενέργειας δικαιούνται να ανακτούν το κόστος των 
χρεώσεων αυτών από τους πελάτες τους, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και την απόφαση που εκδίδεται 
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 29 
του ν. 2773/1999, όπως ισχύει.

4. Οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οφείλουν να 
τηρούν χωριστούς λογαριασμούς στους οποίους απεικο
νίζονται τουλάχιστον οι οικονομικές αντισταθμίσεις που 
παρέχονται στις επιχειρήσεις αυτές για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κα
θώς και οι χρεώσεις που επιβάλλουν στους πελάτες 
τους σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας. Η Ρ.Α.Ε. είναι αρμόδια για τον έλεγχο 
της τήρησης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 29
Διαχείριση Δικτύου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 

(ΔΑΑ)

1. Οι γραμμές διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και 
οι εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που 
βρίσκονται εντός των ορίων του ακινήτου που περιγρά- 
φεται στις διατάξεις του Αρθρου Πρώτου του ν. 2338/ 
1995 (ΦΕΚ 202 Α ) και οι οποίες, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του ίδιου νόμου κατασκευάζονται, αναπτύσσονται 
και τίθενται σε λειτουργία από την εταιρεία «Διεθνής Αε
ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.», καθώς και οι μελλοντικές επε
κτάσεις αυτών εντός της ίδιας έκτασης, αποτελούν το 
Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δίκτυο ΔΑΑ) 
και δεν εντάσσονται στο Δίκτυο, κατά την έννοια του άρ
θρου 2 του ν. 2773/1999.

2. Στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» 
χορηγείται, με το νόμο αυτόν, άδεια αποκλειστικής δια
χείρισης του Δικτύου ΔΑΑ (Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ). 
Ο Διαχειριστής Δικτύου ΔΑΑ είναι υπεύθυνος για τη λει
τουργία του Δικτύου ΔΑΑ, καθώς και για τον προγραμ
ματισμό και τη διασφάλιση της συντήρησης και της ανά
πτυξης του Δικτύου αυτού. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυ
τές και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2338/1995, ο Διαχει
ριστής του Δικτύου ΔΑΑ είναι αρμόδιος ιδίως να:

α. διασφαλίζει την αξιοπιστία και ασφάλεια του Δικτύ
ου ΔΑΑ, λαμβάνοντας παραλλήλως τα κατάλληλα μέτρα 
για την προστασία του περιβάλλοντος,

β. διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικο
νομικά αποδοτικού Δικτύου ΔΑΑ,

γ. διασφαλίζει την τήρηση των τεχνικών προδιαγρα
φών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δι
κτύου ΔΑΑ, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και 
την αξιοπιστία τροφοδότησης των Πελατών,

δ. εξασφαλίζει την πρόσβαση στο Δίκτυο στους κατό
χους αδειών προμήθειας και στους Επιλέγοντες Πελά
τες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την 
παράγραφο 3,

ε. διασφαλίζει την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρη
ση, καλή λειτουργία και αντικατάσταση των μετρητικών 
διατάξεων που εγκαθίστανται στο Δίκτυο ΔΑΑ,

στ. παρέχει στους χρήστες του Δικτύου ΔΑΑ, στον 
Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και τον Κύριο του Δι
κτύου τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτε
λεσματική πρόσβαση στο Δίκτυο,

ζ. απέχει από κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή 
των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από 
γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί 
της άδειας αποκλειστικής διαχείρισης του Δικτύου ΔΑΑ. 
Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται, ιδίως, οι υποχρεώσεις 
του Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ σχετικά με την ανάπτυξη, 
ενίσχυση και συντήρηση του Δικτύου ΔΑΑ, τις σχέσεις 
μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου ΔΑΑ και Διαχειριστή του Δι
κτύου, την παροχή πρόσβασης σε τρίτους, την έγκριση 
από τη Ρ.Α.Ε. της μεθοδολογίας τιμολόγησης που εφαρ
μόζει ο Διαχειριστής ΔΑΑ για την παροχή πρόσβασης σε 
τρίτους και τον τρόπο και τη διαδικασία δημοσίευσης 
των εφαρμοστέων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου ΔΑΑ, 
κατά τρόπο ώστε: α) η πρόσβαση των δικαιουμένων στο 
Δίκτυο ΔΑΑ να γίνεται κατά τον πλέον οικονομικό, δια
φανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των 
χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου ΔΑΑ 
και β) τα κριτήρια καθορισμού της μεθοδολογίας τιμολό
γησης, που ισχύουν κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 
του ν. 2773/1999 για τη διαχείριση του Δικτύου Διανο
μής, να εφαρμόζονται αναλογικά και για τον Διαχειριστή 
Δικτύου ΔΑΑ, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών 
συνθηκών λειτουργίας του Δικτύου ΔΑΑ.

4. Κατά του Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΑ επιτρέπεται 
η υποβολή καταγγελίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 2773/1999.

Άρθρο 30
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του ν. 2773/1999, εξακολουθούν να ισχύ
ουν μέχρι να αντικατασταθούν με βάση τις διατάξεις του 
νόμου αυτού. Οι σχετικές κανονιστικές πράξεις πρέπει 
να εκδοθούν εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δη
μοσίευση του νόμου αυτού.

2. Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας παραγωγής οι 
οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 
αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξετάζονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2773/1999 και του Κα
νονισμού Αδειών, όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίη
σή τους με το νόμο αυτόν.

3. Η φράση «ψυχρή εφεδρεία», όπου απαντάται στις 
διατάξεις του ν. 2773/1999, όπως ισχύει, καθώς και στις 
πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, αντικα
θίσταται από τη φράση «εφεδρεία εκτάκτων αναγκών».

4. Οι διαγωνισμοί που διεξάγονται από τον Διαχειρι
στή του Συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδα
φίου δ ' της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/ 
1999, αφορούν σε ισχύ που προβλέπεται να ενταχθεί 
στο Σύστημα έως την 31.12.2010. Η μελέτη με βάση την



οποία επιτρέπεται προσαύξηση της ισχύος των εννιακο- 
σίων (900) Μ\Λ/, κατά τετρακόσια (400) Μ\Λ/, σύμφωνα με 
το εδάφιο ε ' της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 2773/ 
1999, αφορά στην επάρκεια ισχύος έως την 31.12.2010.

5. Η απαγόρευση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 
του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α ) μπορεί να 
αίρεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από 
γνώμη του Διαχειριστή του Συστήματος ή Δικτύου, η 
οποία αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφά
λειας για τη μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέρ
γειας σε σχέση με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Άρθρο 31
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργού- 
νται οι διατάξεις: α) της περίπτωσης σ τ' της παραγρά
φου 1 του άρθρου 5, των εδαφίων γ ' και δ ' της παρα
γράφου 1, της παραγράφου 2 και των εδαφίων β' και γ ' 
της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν. 2773/1999, 
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 και 
γ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη 
με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή 
αναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Άρθρο 32 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005 
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ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρ. 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Επι
τάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου τροποποιείται και συμπλη
ρώνεται ο νόμος 2773/1999, περί απελευθέρωσης της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και εισάγονται ορισμένες 
ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέ
ρωσης της αγοράς αυτής.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέ- 
πονται, συνοπτικά, τα ακόλουθα:

1. Συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι ορισμοί των
εννοιών «Δίκτυο», «Επικουρικές Υπηρεσίες», «Καθέτως 
Ολοκληρωμένη Επιχείρηση» και εισάγονται οι όροι 
«Απευθείας Γραμμή», «Απομονωμένο Μικροδίκτυο», 
«Πρόσβαση» και «Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις», των 
οποίων καθορίζεται η έννοια, για την εφαρμογή του υπό 
ψήφιση νόμου. (άρθρο 1)

2. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστι
κής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και ρυθμίζονται σχετικές 
λεπτομέρειες. (άρθρο 2)

3. α. Αναδιατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και εξειδι- 
κευμένο οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2773/1999, που 
προβλέπουν τα εφάπαξ και ετήσια ανταποδοτικά τέλη 
που καταβάλλονται, υπέρ της Ρ.Α.Ε., από τις επιχειρή
σεις του τομέα της ενέργειας.

β. Καθορίζονται οι φορείς στους οποίους δύναται η 
Ρ.Α.Ε. να αναθέτει μελέτες και να συνάπτει συμβάσεις 
έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων της. (άρθρο 3)

4. α. Τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα 
μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

β. Ορίζεται ότι για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα, 
άδεια παραγωγής χορηγείται μόνο στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατά 
παρέκκλιση την οποία εισήγαγε σχετική κοινοτική οδη
γία (54/2003). Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα σχετικά 
με τη διασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού των Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών, που δεν αποτελούν Απομονωμέ
να Μικροδίκτυα. (άρθρο 4)

5. α. Επιβάλλεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υποχρέωση του 
λειτουργικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της, 
που απορρέουν από την ιδιότητα του Κυρίου του Συστή
ματος, από τις λοιπές δραστηριότητες τις οποίες ασκεί 
αυτή στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

β. Ρυθμίζονται οι όροι της συνεργασίας μεταξύ του 
Κυρίου και του Διαχειριστή, για την ανάπτυξη του Συστή
ματος.

γ. Προβλέπεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώ
νυμης Εταιρείας «Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) ορί-



ζεται για τριετή θητεία. (άρθρο 5)
6. Επανακαθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρε

ώσεις του διαχειριστή του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.)
(άρθρο 6)

7. α. Ορίζεται η 31.12.2010 ως ημερομηνία λήξης της 
σύμβασης με την οποία μπορεί να απασχολείται στη ΔΕ
ΣΜΗΕ Α.Ε. προσωπικό της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία εξακο
λουθεί να καταβάλλει τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστι
κές εισφορές αυτού, λαμβάνοντας σχετικό αντάλλαγμα.

β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία 
των μελών του Δ.Σ. του Διαχειριστή του Συστήματος και 
των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του 
Συστήματος, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, κα
θώς και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη δια
σφάλιση της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή του Συστή
ματος, κατά τη λειτουργία του.

γ. Παρέχεται δυνατότητα σύμβασης του Διαχειριστή 
με τους οριζόμενους φορείς στο πλαίσιο άσκησης των 
αρμοδιοτήτων του. (άρθρα 7 και 8)

8. α. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις εγκρίσεις του 
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και του Κώδικα Συ
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τις οποίες απαιτεί
ται η σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε., αντί της απλής γνώμης.

β. Τροποποιείται και συμπληρώνεται το περιεχόμενο 
των ανωτέρω Κωδίκων και προβλέπεται η έκδοση εγχει
ριδίων εφαρμογής αυτών.

γ. Προβλέπεται η καταβολή εγγυήσεων ή άλλης ασφά
λειας, καθώς και εισφορών από τους χρήστες του Συ
στήματος, αναλογικά με την απορροφώμενη ενέργεια 
από το Σύστημα, για την κάλυψη των δαπανών του Δια
χειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση τυχόν αδυναμί
ας των χρηστών να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους 
υποχρεώσεις, στο πλαίσιο του ημερήσιου ενεργειακού 
προγραμματισμού και της κατανομής φορτίου σε πραγ
ματικό χρόνο. (άρθρα 9 και 10)

9. α. Η κυριότητα του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας εξακολουθεί να ανήκει αποκλειστικά στη 
Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Εως την 1η Ιουλίου 2007, η ΔΕΗ Α.Ε. απαλ
λάσσεται από την αρμοδιότητα της διαχείρισης του Δι
κτύου (πλην του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών - 
βλ. σχετικά άρθρο 14), την οποία αναλαμβάνει η ΔΕ
ΣΜΗΕ Α.Ε. που μετονομάζεται σε «Διαχειριστής Ελληνι
κού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.)». Μέχρι την ανάληψη της παραπάνω αρ
μοδιότητας από τη ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ασκεί, προ
σωρινά, τις αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Δικτύου.

β. Προβλέπεται η έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας με τον 
οποίο καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και 
της διοίκησης του Διαχειριστή (ΔΕΣΔΗΕ Α.Ε.).

γ. Καθορίζονται εκ νέου οι αρμοδιότητες του Διαχειρι
στή.

δ. Ο Διαχειριστής καταβάλλει στον κύριο του Δικτύου 
(ΔΕΗ) ετήσιο αντάλλαγμα για την παραχώρηση της Δια
χείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρι
σης του Δικτύου. (άρθρα 11 καί 12)
10. Προβλέπεται ότι ο Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου 

Διανομής εγκρίνεται στο εξής μετά τη σύμφωνη γνώμη 
της Ρ.Α.Ε. και επανακαθορίζονται τα θέματα που ρυθμί
ζει ο εν λόγω Κώδικας, μεταξύ των οποίων και τα θέματα 
των συμβατικών σχέσεων Διαχειριστή και των χρηστών 
και ιδίως τις ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε περι
πτώσεις παραβάσεων του Κώδικα, τον καθορισμό των 
χρεώσεων σύνδεσης με το Δίκτυο και τα κριτήρια υπολο
γισμού αυτών κ,λπ.. (άρθρο 13)

11. α. Η ΔΕΗ Α.Ε. παραμένει Διαχειριστής του Δικτύου 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και οφείλει να διαχωρίζει 
λειτουργικά αυτή τη δραστηριότητα, σε σχέση με τις λοι
πές δραστηριότητές της.

β. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες της ΔΕΗ Α.Ε. που 
απορρέουν από την ιδιότητά της του Διαχειριστή Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών και ρυθμίζονται ειδικότερα 
θέματα για τα Απομονωμένα Μικροδίκτυα.

γ. Η διαχείριση της παραγωγής των Μη Διασυνδεδεμέ- 
νων Νησιών γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που καταρτίζεται από το 
Διαχειριστή και εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Με τις 
διατάξεις του Κώδικα αυτού καθορίζονται μεταξύ άλλων:

- Ο προγραμματισμός των εγχύσεων και απορροφήσε
ων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο, με βάση την οικο
νομική ιεράρχηση των δηλώσεων διαθεσιμότητας των 
μονάδων παραγωγής.

- Όλα τα θέματα σχετικά με τις πληρωμές για τις εγχύ
σεις ηλεκτρικής ενέργειας στο Δίκτυο και τις πληρωμές 
για τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής.

(άρθρο 14)
12. Ορίζεται ότι:
α. Η άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χορηγεί

ται εφόσον ο υποψήφιος προμηθευτής έχει τη μορφή 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 60.000 
ευρώ.

β. Στα Απομονωμένα Μικροδίκτυα η άδεια προμήθειας 
χορηγείται αποκλειστικά στη ΔΕΗ Α.Ε. (άρθρο 15)

13. Από την 1.7.2007 όλοι οι καταναλωτές ορίζονται
ως Επιλέγοντες Πελάτες με εξαίρεση τους καταναλω
τές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδί- 
κτυα. (άρθρο 16)

14. Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο του Κώδικα
Προμήθειας σε Πελάτες. (άρθρο 17)

15. Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με
τον Κανονισμό Αδειών, των ειδικότερων κριτηρίων και 
προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και 
διαχείρισης Απευθείας Γραμμής. Η άδεια αυτή δεν απαλ
λάσσει τον κάτοχο από την υποχρέωση να λαμβάνει άλ
λες άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από τη νομο
θεσία. (άρθρο 18)

16. Ορίζεται ότι τα τιμολόγια πρόσβασης στο Σύστημα, 
στο Δίκτυο Διανομής και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά 
καταρτίζονται, σύμφωνα με μεθοδολογία που υιοθετεί
ται από τη Ρ.Α.Ε.. Εν συνεχεία τα τιμολόγια εγκρίνονται 
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μετά από εισήγηση του 
αρμόδιου Διαχειριστή και σύμφωνη γνώμη της Ρ.Α.Ε. και 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κατά την έγκριση των τιμολογίων λαμβάνονται υπόψη 
οι δαπάνες για τις μελέτες, την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης και την παραλαβή των έργων ανάπτυξης και 
ενίσχυσης του Συστήματος, του Δικτύου Διανομής και 
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. (άρθρο 19)

17. Θεσπίζεται ο λογιστικός διαχωρισμός και η λογι
στική αυτοτέλεια των επί μέρους δραστηριοτήτων που 
ασκούν οι Ολοκληρωμένες Επιχειρήσεις. (άρθρο 20)

18. Εξειδικεύεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης 
για τη θέσπιση τεχνικών και άλλων προδιαγραφών των 
ηλεκτρικών γραμμών, εγκαταστάσεων, συνδέσεων κ.λπ..

(άρθρο 21)
19. Επανακαθορίζονται και εξειδικεύονται οι διοικητι

κές κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες των 
διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου για την αγορά



ηλεκτρικής ενέργειας, των σχετικών κανονιστικών πρά
ξεων, αποφάσεων αρμόδιων οργάνων κ.λπ.. Ειδικότερα, 
με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μπορεί να επιβάλλονται πρόστι
μα που κυμαίνονται από 150.000 έως 3.000.000 € (με τα 
ισχύοντα σήμερα, τα τελευταία δεν υπερβαίνουν τα 
1.500.000 €). Τα ανώτατα και κατώτατα όρια των προστί
μων αυτών μπορεί να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις 
του Υπουργού Ανάπτυξης. Τα πρόστιμα εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και αποτελούν 
έσοδα του Δημοσίου. (άρθρο 22)

20. Η προτεραιότητα στην κατανομή του φορτίου ισχύ
ει και για τους παραγωγούς μέσω συμπαραγωγής, υπό 
τις οριζόμενες προϋποθέσεις και όρους. (άρθρο 23)

21. Όλοι οι ηλεκτροπαραγωγοί μπορούν να κατασκευ
άζουν έργα σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, τα 
οποία μετά την παραλαβή περιέρχονται στην κυριότητα 
της ΔΕΗ Α.Ε.. (άρθρο 24)

22. Οι διατάξεις για τη χρέωση του πλεονάσματος της 
ηλεκτρικής ενέργειας των αυτοπαραγωγών ισχύουν 
ανάλογα και για τους παραγωγούς μέσω συμπαραγω
γής, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. (άρθρο 25)

23. Προβλέπεται η μεταφορά και ένταξη του προσωπι
κού της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαχειριστή, χωρίς να θίγονται τα 
ασφαλιστικά και μισθολογικά του δικαιώματα και κάθε 
άλλο δικαίωμα που απορρέει από το χρόνο προϋπηρεσί
ας του προσωπικού αυτού στη ΔΕΗ και παρέχεται εξου
σιοδότηση για τον καθορισμό, με προεδρικό διάταγμα, 
των σχετικών λεπτομερειών, καθώς και για τη θέσπιση 
Κανονισμού Καταστάσεως του Προσωπικού του Διαχει
ριστή.

Το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα εκδίδεται εντός 6 
μηνών από την ισχύ του υπό ψήφιση νόμου, οι δε αιτή
σεις των εργαζομένων της ΔΕΗ Α.Ε. που απασχολού
νται στο Διαχειριστή, για μεταφορά τους σε αυτόν, γίνο
νται εντός 6 μηνών από την έκδοση του προεδρικό διά
ταγμα, με δυνατότητα παράτασης 12 μηνών από την 
ισχύ του υπό ψήφιση νόμου, εφόσον η απασχόληση στο 
Διαχειριστή αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού.

Προβλέπεται επίσης καθορισμός του χρόνου υποχρε
ωτικής παραμονής στο Διαχειριστή όσων εκ των ανωτέ
ρω δεν επιθυμούν τη μεταφορά σε αυτόν, με κοινή συμ
φωνία των δύο φορέων, καθώς και έκδοση Κώδικα Δεο
ντολογίας για το προσωπικό και τη διοίκηση του Διαχει
ριστή. (άρθρο 26)

24.α. Προβλέπεται η ένταξη όλων των δραστηριοτή
των της ΔΕΗ Α.Ε. στην οργανωτική δομή της εταιρείας, 
κατά το σύστημα του λειτουργικού διαχωρισμού αυτών.

β. Αναφέρονται οι δραστηριότητες που είναι ασυμβί
βαστες με την ιδιότητα των στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε., τα 
οποία είναι υπεύθυνα για θέματα του Δικτύου και του Συ
στήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους, 
καθώς και οι υποχρεώσεις του προσωπικού των Μη Δια- 
συνδεδεμένων Νησιών, σχετικά με την τήρηση της εμπι
στευτικότητας των πληροφοριών κ.λπ..

γ. Συνιστάται στη ΔΕΗ Α.Ε. μονάδα διαχείρισης του 
Δικτύου, με τις σχετικές αρμοδιότητες και παρέχεται 
εξουσιοδότηση για τη μεταφορά και ένταξη του προσω
πικού της ανωτέρω μονάδας, στην εταιρεία ΔΕΣΔΗΕ 
Α.Ε., με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Επικεφα
λής της μονάδας αυτής, όπως και κάθε άλλης που θα συ- 
σταθεί για τις διαρθρωτικές αλλαγές της ΔΕΗ Α.Ε., θα 
είναι συμβασιούχος που θα συνάπτει με την εταιρεία ει
δική προς τούτο σύμβαση, διάρκειας 3 ετών.

δ. Προβλέπεται η έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας του 
προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.. (άρθρο 27)

25. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορί
ζονται οι επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας που υπο- 
χρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, το 
είδος των υπηρεσιών αυτών, καθώς και η μεθοδολογία 
υπολογισμού του ανταλλάγματος που οφείλεται για την 
παροχή των υπηρεσιών αυτών.

Η διαχείριση του κόστους της παροχής υπηρεσιών κοι
νής ωφέλειας ανατίθεται στο Διαχειριστή του Συστήμα
τος, ο οποίος συλλέγει τα οφειλόμενα ποσά από τους 
προμηθευτές. Εκείνοι, στη συνέχεια, δύνανται να ανα
κτούν τα οφειλόμενα ποσά από τους πελάτες τους, με 
σχετική διαμόρφωση των τιμολογίων τους, (άρθρο 28)

26. Ορίζεται ότι το ηλεκτρικό Δίκτυο του Διεθνούς Αε
ρολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και η διαχείριση αυτού δεν ανή
κει στην αρμοδιότητα της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΣΔΗΕ 
Α.Ε., αντίστοιχα, αλλά στην ίδια την εταιρεία Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. και καθορίζονται οι επί μέ
ρους αρμοδιότητες της ΔΑΑ Α.Ε. σχετικά με την εν λό
γω διαχείριση. (άρθρο 29)

21.α. Εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του υπό ψήφι
ση νόμου, τροποποιούνται οι πράξεις που έχουν εκδοθεί 
κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 2773/1999.

β. Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ή προμή
θειας κ.λπ., που έχουν υποβληθεί πριν από την ανωτέρω 
δημοσίευση, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 2773/1999, όπως ίσχυαν πριν την παρούσα τροποποίηση.

γ. Ρυθμίζονται θέματα διαγωνισμών που διεξάγονται 
από το Διαχειριστή κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι 
31.12.2010.

δ. Παρέχεται δυνατότητα άρσης των απαγορεύσεων 
για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας πάνω ή κάτω ή κατά μήκος δημό
σιων δρόμων, πλατειών κ.λπ., με απόφαση του Υπουρ
γού Ανάπτυξης, υπό τους οριζόμενους όρους.

(άρθρο 30)
28. Αναφέρονται οι καταργούμενες διατάξεις και η 

έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόμου. (άρθρα 31-32)

Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δα
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αντίθε
τα, επέρχεται αύξηση εσόδων του Δημοσίου, από την 
αναπροσαρμογή του ανώτατου προστίμου που επιβάλλει 
η Ρ.Α.Ε. σε περίπτωση παραβάσεων του νομικού πλαισί
ου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

(άρθρο 22)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2005

Η Γενική Διευθύντρια

Κορίνα Αντωνομανωλάκη


