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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 83/2014
Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε∆∆ΗΕ)

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 26η Φεβρουαρίου 2014, και

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις»,
ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011, όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 122 έως και 128.
2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του ν. 4001/2011 για τη χορήγηση
της Άδειας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ στην εταιρεία ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε..
3. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και ιδίως τα άρθρα 25 έως και 27. .
4. Την υπ’ αριθµ. Ι-160248/30.7.2012 αίτηση της εταιρείας ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. για τη χορήγηση σε
αυτήν των Αδειών ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ και ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη
∆ιασυνδεδεµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4001/2011.
5. Την από 7.2.2014 δηµόσια διαβούλευση επί των προτάσεων της ΡΑΕ για τους όρους των Αδειών
∆ιαχείρισης και Αποκλειστικής Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και τις προτάσεις και
παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή σύµφωνα µε το άρθρο 126 παράγραφος 2 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ µε απόφασή της
χορηγεί στην εταιρεία ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. Άδεια ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Άδεια ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ). Περαιτέρω στην ίδια παράγραφο ορίζεται
ότι µε την Άδεια ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α)

οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ σχετικά µε την
παραχώρηση της διαχείρισης του ∆ικτύου σε αυτόν,

1

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

(β)

οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων του, έναντι του κυρίου του Ε∆∆ΗΕ,

(γ)

οι όροι και οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ

(δ)

οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και τα αναγκαία µέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας,
του λειτουργικού διαχωρισµού, της αµερόληπτης και µη διακριτικής συµπεριφοράς του
∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις του νόµου 4001/2011.

Επειδή, σύµφωνα µε το άρθρο 124 παράγραφος 5 του ίδιου νόµου «η ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ υποχρεούται να
διασφαλίζει τους αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονοµικούς πόρους για τη
λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ε∆∆ΗΕ και γενικότερα για την αποτελεσµατική άσκηση
των αρµοδιοτήτων του και την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του. Τα αναγκαία για το σκοπό
αυτόν κεφάλαια και πόροι, καθορίζονται αποκλειστικά από τη ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και, µε την επιφύλαξη των
διατάξεων της παραγράφου 6, ανεξάρτητα από την Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση ∆ΕΗ ΑΕ και από
οποιοδήποτε µέρος της». Ακολούθως µε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «µε την Άδεια
Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ καθορίζονται όροι και περιορισµοί σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
δικαιωµάτων του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ καθώς και των δικαιωµάτων εποπτείας επί της διαχείρισης της
∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. σε ό,τι αφορά την απόδοση επί των παραχωρούµενων κεφαλαίων. Οι παραπάνω όροι
µπορούν να αφορούν ιδίως στο δικαίωµα της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης να εγκρίνει τον
ετήσιο προϋπολογισµό της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ και να θέτει γενικά όρια στο επίπεδο δανεισµού της. Σε κάθε
περίπτωση, ουδέν µέρος της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης ∆ΕΗ ΑΕ επιτρέπεται να εµπλέκεται ή
µε οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζει την καθηµερινή δραστηριότητα της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ ή τις αποφάσεις
της σχετικά µε την κατασκευή ή την αναβάθµιση υποδοµών του Ε∆∆ΗΕ, στο βαθµό που αυτή δεν
υπερβαίνει τους όρους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού της.».
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 122 του ίδιου ως άνω νόµου, η ∆ΕΗ ΑΕ, ως
Κύριος του Ε∆∆ΗΕ, υποχρεούται ιδίως να διασφαλίζει τη διάθεση των οικονοµικών και κάθε άλλης
φύσης πόρων που απαιτούνται από την πλευρά της υπό την παραπάνω ιδιότητα, για την απρόσκοπτη
υλοποίηση της ανάπτυξης του ∆ικτύου σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που εκπονεί ο ∆ιαχειριστής
του ∆ικτύου.
Επειδή η εταιρεία ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. υπέβαλε ως ∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ αίτηση για τη λήψη Άδειας
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ µε το ως άνω υπ’ αριθµ. 4 σχετικό έγγραφο.
Επειδή το τελικό κείµενο της Άδειας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ διαµορφώθηκε από τη ΡΑΕ
λαµβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν από τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ
και τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης.

Αποφασίζει:
1. Τη χορήγηση στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας» και διακριτικό τίτλο «∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ», Άδειας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού
∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 126 του ν. 4001/2011, ως ακολούθως:
«

2

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.
1. Αντικείµενο της άδειας
Ο κάτοχος της Άδειας είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη
συντήρηση, υπό οικονοµικούς όρους του Ε∆∆ΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται η
αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, λαµβάνοντας υπόψη και
ανταλλαγές ενέργειας µε άλλα δίκτυα ηλεκτρισµού, καθώς και την ανάγκη
συντονισµού µε τους διαχειριστές τους, καθώς και τη µακροπρόθεσµη ικανότητα
του Ε∆∆ΗΕ να ανταποκρίνεται σε εύλογη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας,
λαµβάνοντας τη δέουσα µέριµνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή
αποδοτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τη
διασφάλιση, κατά τον πλέον οικονοµικό, διαφανή, άµεσο και αµερόληπτο τρόπο,
της πρόσβασης των χρηστών στο Ε∆∆ΗΕ προκειµένου να ασκούν τις
δραστηριότητές τους, σύµφωνα µε το Νόµο, τους όρους της παρούσας Άδειας, τον
Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ και κάθε πράξη κανονιστικού περιεχοµένου που
εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότησή τους.

2. Ορισµοί
1.

Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Άδεια
έχουν το περιεχόµενο που καθορίζεται στο ν. 4001/2011 όπως ισχύει.

2.

Ο όρος «Κανονισµοί» αναφέρεται στους Κανονισµούς των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

3.

Ο όρος «Νόµος» αναφέρεται στο νόµο 4001/2011, «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις».

4.

Ο όρος «Κώδικες» αναφέρεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, στον
Κώδικα ∆ιαχείρισης των Ηλεκτρικών Συστηµάτων των Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών, στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ και στον Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και στα Εγχειρίδια και τις αποφάσεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των ως άνω Κωδίκων.

3. Σύµβαση Παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να καταρτίσει από κοινού µε τον Κύριο του
Ε∆∆ΗΕ, να συνάψει και εφεξής να τηρεί και να διατηρεί σε διαρκή ισχύ,
Σύµβαση Παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, µε αποκλειστικό
αντικείµενο τη ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν στον τρόπο υπολογισµού
και καταβολής του ετήσιου ανταλλάγµατος που οφείλεται στον Κύριο του
Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε το Νόµο, και το οποίο αποτελεί µέρος του συνολικού
ετησίου εσόδου της δραστηριότητας της ∆ιανοµής που εισπράττει ο κάτοχος
της Άδειας, µέσω των τιµολογίων χρήσης του Ε∆∆ΗΕ.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας, ενεργώντας από κοινού µε τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ
οφείλει πριν την υπογραφή της Σύµβασης της παραγράφου 1, καθώς και πριν
από κάθε τροποποίηση της, να την υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕ. Η πρώτη
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υποβολή της σύµβασης αυτής στη ΡΑΕ πραγµατοποιείται έως την 30η
Νοεµβρίου 2014.

4. Συµβάσεις Ανάπτυξης Ε∆∆ΗΕ
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να καταρτίσει από κοινού µε τον Κύριο του
Ε∆∆ΗΕ, να συνάψει και εφεξής να συµµορφώνεται και να διατηρεί σε διαρκή
ισχύ Συµβάσεις µε τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ (Συµβάσεις Ανάπτυξης Ε∆∆ΗΕ), οι
οποίες θα διέπουν την ανάπτυξη του παγίων του Ε∆∆ΗΕ και ειδικότερα θα
αφορούν:
(α)

τη διάθεση από τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ των οικονοµικών πόρων που
απαιτούνται για το σύνολο των έργων ανάπτυξης και ιδίως:
(αα) την κατασκευή έργων επαναληπτικού χαρακτήρα.
(ββ) την κατασκευή επωνύµων έργων ∆ιανοµής.
(γγ) την επίβλεψη κατασκευαστικών έργων του Α∆ΜΗΕ στο Ε∆∆ΗΕ.

(β)

2.

3.

την πώληση από τον Κύριο στον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ των
αποξηλωθέντων υλικών που προκύπτουν στο πλαίσιο των εργασιών
ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ.

Ο κάτοχος της Άδειας, ενεργώντας από κοινού µε τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ
οφείλει:
(α)

πριν την υπογραφή των Συµβάσεων Ανάπτυξης Ε∆∆ΗΕ, καθώς και πριν
από κάθε τροποποίηση, να τις υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ
εξετάζει το περιεχόµενο των συµβάσεων αυτών για τα ζητήµατα που
άπτονται των ρυθµιστικών της αρµοδιοτήτων.

(β)

να υποβάλει στη ΡΑΕ και όποιες τυχόν άλλες Συµβάσεις υπογράψει µε
τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ και κάθε άλλη συνδεδεµένη µε αυτόν επιχείρηση,
όπως ενδεικτικά για την αγορά ή την παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών. Οι συµβάσεις αυτές γνωστοποιούνται στη ΡΑΕ αµέσως µετά
την υπογραφή τους,

(γ)

να εφαρµόζει τυχόν ρυθµιστικές κατευθύνσεις που διατυπώνει η ΡΑΕ και
οι οποίες αφορούν θέµατα που άπτονται των ρυθµιστικών της
αρµοδιοτήτων, τροποποιώντας, εάν απαιτείται, το περιεχόµενο όλων των
ανωτέρω συµβάσεων.

Οι ανωτέρω συµβάσεις διαµορφώνονται έτσι ώστε:
(α)

να διασφαλίζεται ότι η διαχείριση και διευθέτηση κάθε ζητήµατος, θα
γίνεται κατά τρόπο που να επιτρέπει στα δύο µέρη (Κύριο του Ε∆∆ΗΕ
και ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ) να διεξάγουν απρόσκοπτα τη δραστηριότητα
τους και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει βάσει
νόµων, Κανονισµών, Κωδίκων ή όρων αδειών.

(β)

να εξυπηρετούν την ανάπτυξη, υπό οικονοµικούς όρους, του Ε∆∆ΗΕ,
σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζει ο
∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ.

(γ)

να µην παρεµποδίζουν, ούτε να καθιστούν αδύνατο τον ουσιαστικό
ανταγωνισµό για την παραγωγή και την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας,
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(δ)

να προάγουν χρηστές εµπορικές πρακτικές και αποτελεσµατικότητα κατά
την εφαρµογή και διαχείριση των ζητηµάτων που καλύπτονται από αυτές
τις Συµβάσεις.

5. Επιχειρησιακός σχεδιασµός και εξασφάλιση αναγκαίων
πόρων
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να διασφαλίζει τους αναγκαίους
ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονοµικούς πόρους, µέσω και των κατά
περίπτωση αρµόδιων, κατά την κείµενη νοµοθεσία, φορέων για τη λειτουργία,
τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Ε∆∆ΗΕ και γενικότερα για την
αποτελεσµατική άσκηση των αρµοδιοτήτων του και την προσήκουσα εκτέλεση
των καθηκόντων του.

2.

O κάτοχος της Άδειας καταρτίζει επιχειρησιακά σχέδια για κάθε ρυθµιστική
περίοδο, όπως προσδιορίζεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. Τα
επιχειρησιακά σχέδια προδιαγράφουν τις βασικές κατευθύνσεις ανάπτυξης,
λειτουργίας και συντήρησης του Ε∆∆ΗΕ, τους στόχους απόδοσης και
ποιότητας υπηρεσιών και περιέχουν εκτιµήσεις κόστους για την υλοποίησή
τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τον καθορισµό των
παραµέτρων της ρυθµιστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται. Τα
επιχειρησιακά σχέδια υποβάλλονται στη ΡΑΕ προκειµένου να διατυπώσει
προκαταρτική γνώµη σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κώδικα
∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ και παράλληλα κοινοποιούνται στον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ.
Ακολούθως, τα επιχειρησιακά σχέδια, εφόσον απαιτείται, προσαρµόζονται
κατάλληλα ώστε να καλύπτουν τις επιχειρησιακές ανάγκες και ρυθµιστικές
απαιτήσεις και υποβάλλονται εκ νέου στη ΡΑΕ.

3.

Στη συνέχεια, ο κάτοχος της Άδειας ενηµερώνει και διαβουλεύεται µε τον
Κύριο του Ε∆∆ΗΕ επί των επιχειρησιακών αυτών σχεδίων που τυγχάνουν της
αποδοχής της ΡΑΕ, στο πλαίσιο της προστασίας των οικονοµικών δικαιωµάτων
του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου, είτε να τα εγκρίνει, είτε να υποβάλει
αντιρρήσεις επί του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τους όρους της Άδειας
Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ. Σε περίπτωση συµφωνίας του
Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ ως προς τον προϋπολογισµό των επιχειρησιακών σχεδίων,
ο κάτοχος της Άδειας επανυποβάλει τα σχέδια αυτά προς έγκριση στη ΡΑΕ
συνοδευόµενα, από τη σχετική αποδοχή του ύψους του προϋπολογισµού τους
από τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε τους όρους της Άδειάς του.

4.

Εάν ο Κύριος του Ε∆∆ΗΕ προβάλλει αντιρρήσεις επί του προϋπολογισµού των
επιχειρησιακών αυτών σχεδίων, η ΡΑΕ εκκινεί τη διαδικασία διαβούλευσης µε
τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ και τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ, µε σκοπό την εξεύρεση
της βέλτιστης λύσης για τη διασφάλιση του δικαιώµατος πρόσβασης τρίτων
και χρήσης του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και των συµφερόντων του καταναλωτή. Ο
κάτοχος της Άδειας, βάσει των συµπεφωνηµένων στη διαβούλευση,
διαµορφώνει τα τελικά επιχειρησιακά σχέδια και τα υποβάλει προς έγκριση στη
ΡΑΕ, συνοδευόµενα, από τη σχετική αποδοχή του ύψους του προϋπολογισµού
τους από τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε τους όρους της Άδειάς του.

5.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται, έως την 30η Οκτωβρίου κάθε έτους, να
υποβάλει στη ΡΑΕ και να κοινοποιήσει στον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του, όπως νόµιµα εκπροσωπείται, µε την οποία θα
βεβαιώνει τη δυνατότητά του για τη διάθεση πόρων και οικονοµικών µέσων
που να του επιτρέπουν να διεξάγει τη δραστηριότητα της ∆ιαχείρισης του
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Ε∆∆ΗΕ για το επόµενο ηµερολογιακό έτος άλλως να αναφέρει τις δυσχέρειες
και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει για την οµαλή εκτέλεση των
καθηκόντων του και την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων του. Στο πλαίσιο
αυτό περιγράφονται οι κύριοι παράγοντες τους οποίους έλαβε υπόψη το
∆ιοικητικό Συµβούλιο του κατόχου της Άδειας για τη διαµόρφωση της άποψής
του.
6.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα και εγγράφως τη ΡΑΕ
και τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ, σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι για τους
οποίους δεν είναι, πλέον, σε θέση να διατηρεί την άποψη που αποτυπώνεται
στην τελευταία βεβαίωση που υποβλήθηκε υπόψη της ΡΑΕ κατά τους όρους
της παραγράφου 6.

7.

Στο πλαίσιο του παρόντος Όρου της Άδειας ο όρος «πόροι» θεωρείται ότι
περιλαµβάνει το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες και γενικά
οτιδήποτε άλλο µέσο παρέχει στον κάτοχο της Άδειας τη δυνατότητα να
ανταποκριθεί στο έργο που έχει αναλάβει βάσει του Νόµου, των Κανονισµών,
και των Κωδίκων.

8.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να διαβουλεύεται µε τη ΡΑΕ για κάθε θέµα
που ανακύπτει κατά την εφαρµογή του παρόντος όρου και να εφαρµόζει
τυχόν ρυθµιστικές κατευθύνσεις που διατυπώνει η ΡΑΕ στο πλαίσιο της
έγκρισης των επιχειρησιακών σχεδίων.

6. Κατάσταση παγίων ρυθµιζόµενης περιουσιακής βάσης
του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ (ΡΠΒ/∆ιαχειριστή Ε∆∆ΗΕ)
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να τηρεί Κατάσταση παγίων ρυθµιζόµενης
περιουσιακής βάσης (ΡΠΒ/∆ιαχειριστή Ε∆∆ΗΕ) στην οποία προσδιορίζεται η
αξία των παγίων του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ που λαµβάνεται υπόψη για
ρυθµιστικούς σκοπούς.

2.

Η δοµή, το περιεχόµενο, τα κριτήρια ένταξης παγίων στην ως άνω Κατάσταση,
ο τρόπος προσδιορισµού της αξίας τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή και την επικαιροποίηση της Κατάστασης αυτής,
καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ µετά από διαβούλευση µε το ∆ιαχειριστή
και τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ, λαµβάνοντας υπόψη και το υφιστάµενο µητρώο
παγίων που τηρεί, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο ∆ιαχειριστής
του Ε∆∆ΗΕ.

3.

Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2, ο κάτοχος της Άδειας
οφείλει να καταρτίσει την Κατάσταση παγίων ρυθµιζόµενης περιουσιακής
βάσης (ΡΠΒ/∆ιαχειριστή Ε∆∆ΗΕ) και να την υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕ,
µε γνωστοποίηση στον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ. Ο κάτοχος της άδειας υποβάλει στη
ΡΑΕ και γνωστοποιεί στον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ ετησίως επικαιροποιηµένη την ως
άνω Κατάσταση.

4.

Ο κάτοχος της Άδειας δεσµεύεται να µην διαθέσει οποιοδήποτε πάγιο της
Κατάστασης ΡΠΒ της παραγράφου 1 και να µην συναινέσει στη διάθεση
οποιουδήποτε παγίου της Κατάστασης ΡΠΒ του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ, εάν
τεκµηριώσει ότι η διάθεση αυτή επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητά του να
ασκεί τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται βάσει των σχετικών Αδειών και
Συµβάσεων.
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5.

Σε περίπτωση όπου κάποιο ή όλα τα πάγια των καταστάσεων ΡΠΒ του
∆ιαχειριστή ή/και του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ, χρησιµοποιούνται ή διατίθενται ή
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ή να διατεθούν, είτε από τον ίδιο τον κάτοχο
της Άδειας ή τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ ή από οποιαδήποτε Συνδεδεµένη µε αυτούς
επιχείρηση, προς εξυπηρέτηση σκοπού διαφορετικού ή επιπλέον του σκοπού
του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, όπως αυτός περιγράφεται στις κείµενες διατάξεις
και τις σχετικές Άδειες, ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται αµελλητί, να
ενηµερώσει εγγράφως περί του θέµατος τη ΡΑΕ, παρέχοντας προς αυτήν κάθε
στοιχείο σχετικά µε τη ως άνω χρήση ή διάθεση.

6.

Οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει σε συνάρτηση µε τα οριζόµενα στις
παραγράφους 4 και 5, θα διευθετείται από την ΡΑΕ.

7.

Στον παρόντα Όρο της Άδειας ο όρος «διάθεση» θεωρείται ότι περιλαµβάνει
οποιαδήποτε πώληση, ανάθεση, δωρεά, εκµίσθωση, εκχώρηση άδειας χρήσης,
µεταβίβαση, παραχώρηση, επιβάρυνση µε εµπράγµατη ασφάλεια ή άλλα βάρη,
περιορισµό χρήσης (φυσικό ή νοµικό) και γενικότερα δέσµευση, ή αποδοχή
δέσµευσης, καθώς και κάθε άλλη µορφή διάθεσης προς τρίτους, και το ρήµα
«διαθέτω» θα ερµηνεύεται αναλόγως.

7. Σύνδεση στο Ε∆∆ΗΕ και χρήση του Ε∆∆ΗΕ
1.

Ο κάτοχος της Άδειας κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του για τη
σύνδεση των χρηστών στο Ε∆∆ΗΕ και την χρήση του από αυτούς, οφείλει να
εφαρµόζει τους αντίστοιχους όρους τις προϋποθέσεις και µεθοδολογίες
τιµολόγησης, που προβλέπονται στον Νόµο, τον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ
και τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να επανεξετάζει τις ανωτέρω µεθοδολογίες,
προϋποθέσεις και όρους τουλάχιστον µια φορά κάθε χρόνο και να εισηγείται
στη ΡΑΕ για τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, και πριν
την υποβολή της σχετικής εισήγησής του στη ΡΑΕ, υποχρεούται να προβαίνει
σε δηµόσια διαβούλευση, και να γνωστοποιεί στη ΡΑΕ τα αποτελέσµατα των
διαβουλεύσεων που διεξάγει.

3.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται σε συµµόρφωση προς κάθε απόφαση που
εκδίδει η ΡΑΕ σχετικά µε τον τύπο ή το περιεχόµενο των όρων και των
µεθοδολογιών τιµολόγησης της χρήσης ή της σύνδεσης µε το Ε∆∆ΗΕ.

4.

Ο κάτοχος της Άδειας αναρτά και διατηρεί διαθέσιµα, στην ιστοσελίδα του,
τους εγκεκριµένους όρους, προϋποθέσεις και µεθοδολογίες τιµολόγησης για τη
σύνδεση και τη χρήση του Ε∆∆ΗΕ, καθώς επίσης και τα εγκεκριµένα τιµολόγια
που ισχύουν σχετικά µε τις χρεώσεις χρήσης και σύνδεσης µε το Ε∆∆ΗΕ.

8. ∆ιαχείριση Μετρητών και Μετρήσεων
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να συστήσει, να λειτουργεί και να
διαχειρίζεται σε διαρκή βάση, µητρώο µετρητών και εκπροσώπων µετρητών το
οποίο θα εξυπηρετεί τις λειτουργίες που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των
δραστηριοτήτων παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και των
συναλλαγών της αγοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στους Κώδικες.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας παρέχει προς τους χρήστες του Ε∆∆ΗΕ, τους
Προµηθευτές, το ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, τον Ανεξάρτητο Λειτουργό της
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους ∆ιαχειριστές άλλων ∆ικτύων, καθώς και
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προς εξυπηρέτηση της ∆ιαχείρισης των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών,
ανάλογα µε την περίπτωση, ιδίως τις ακόλουθες υπηρεσίες, σύµφωνα και µε
τα ειδικότερα καθοριζόµενα στους Κώδικες:
(α)

διάθεση εξοπλισµού µέτρησης,

(β)

καθορισµό προδιαγραφών, απαιτήσεων και τύπων εξοπλισµού µέτρησης
που δύναται να εγκαθίσταται στο Ε∆∆ΗΕ,

(γ)

εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, δοκιµές, παραλαβή, επισκευή και
συντήρηση του εξοπλισµού µέτρησης,

(δ)

συλλογή δεδοµένων µέτρησης,

(ε)

υπηρεσίες µετάδοσης, επεξεργασίας και παραγωγής συγκεντρωτικών
δεδοµένων µέτρησης και

(στ) διάθεση δεδοµένων µέτρησης σύµφωνα µε τους όρους και προς
εξυπηρέτηση των σκοπών των Κωδίκων.

9. Αποφυγή και εντοπισµός ρευµατοκλοπών
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την
αποτροπή και τον εντοπισµό:
(α)

περιπτώσεων κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας

(β)

περιπτώσεων φθοράς ή ζηµιών σε οποιαδήποτε µέρος ή τµήµα του
Ε∆∆ΗΕ, συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού µέτρησης

(γ)

περιστατικών παρέµβασης σε εξοπλισµό µέτρησης.

2.

Αν ο κάτοχος της Άδειας διαπιστώσει ότι συντρέχει ή συνέτρεξε περίπτωση
ρευµατοκλοπής υποχρεούται να ενηµερώσει το ταχύτερο δυνατό σχετικά µε
το περιστατικό αυτό τους χρήστες του Ε∆∆ΗΕ και τους Προµηθευτές στους
οποίους αυτό αφορά, και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες σύµφωνα και µε
τα ειδικότερα καθοριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

3.

Αν ο κάτοχος της Άδειας διαπιστώσει ότι επήλθε παράνοµη παρέµβαση σε
εξοπλισµό µέτρησης, οφείλει να διερευνήσει το περιστατικό, προκειµένου να
διαπιστώσει αν συντρέχει περίπτωση ρευµατοκλοπής, σύµφωνα και µε τα
ειδικότερα καθοριζόµενα στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

10. Παροχή πληροφοριών για την αποτελεσµατική
πρόσβαση στο Ε∆∆ΗΕ
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να παρέχει στους χρήστες του Ε∆∆ΗΕ,
κατόπιν αιτήσεώς τους, υπό την προϋπόθεση αφενός επαρκούς θεµελίωσης
του εννόµου συµφέροντός τους, αφετέρου δε τήρησης της σχετικής περί
προστασίας των απορρήτων κείµενης νοµοθεσίας, στοιχεία για τη λειτουργία
και την προβλεπόµενη ανάπτυξη του Ε∆∆ΗΕ, προκειµένου αυτοί να
αξιολογήσουν τις δυνατότητες σύνδεσης εγκαταστάσεών τους στο ∆ίκτυο.

2.

Η διαδικασία, το περιεχόµενο της αίτησης, τα παρεχόµενα στοιχεία, τα οποία
µπορούν να αφορούν, ενδεικτικά και µη περιοριστικά, σε ικανότητες και
επίπεδα φόρτισης κυκλωµάτων, στάθµες βραχυκύκλωσης, δεδοµένα συνέχειας
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τροφοδότησης και ποιότητας τάσης, τυχόν χρεώσεις και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

11. Προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδιασµού και
λειτουργίας του Ε∆∆ΗΕ
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να διασφαλίζει την ανάπτυξη, τη
συντήρηση και τη λειτουργία του Ε∆∆ΗΕ, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι
Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Σχεδιασµού και Λειτουργίας του Ε∆∆ΗΕ, όπως
αυτές καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται, ύστερα από σχετική συνεννόηση µε τους
εµπλεκόµενους ∆ιαχειριστές, να διενεργεί περιοδικούς ελέγχους των
Προδιαγραφών και Απαιτήσεων Σχεδιασµού και Λειτουργίας του Ε∆∆ΗΕ και
του τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζονται αυτές, αλλά και κάθε φορά που κάτι
τέτοιο ζητείται από τη ΡΑΕ. Μετά από κάθε τέτοιο έλεγχο, ο κάτοχος της
Άδειας υποβάλλει στη ΡΑΕ:
(α)

Έκθεση των διαπιστώσεων του ελέγχου.

(β)

Αναφορά τυχόν προτεινόµενων αναθεωρήσεων στις Προδιαγραφές
Ασφάλειας και Σχεδιασµού του Ε∆∆ΗΕ (βάσει των διαπιστώσεων του
ελέγχου).

3.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις
βασικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Σχεδιασµού και Λειτουργίας του Ε∆∆ΗΕ.

4.

Ο κάτοχος της Άδειας δύναται να αιτηθεί στην ΡΑΕ την εξαίρεσή του από τις
υποχρεώσεις της παραγράφου 1, για συγκεκριµένα κεφάλαια των
Προδιαγραφών και Απαιτήσεων Σχεδιασµού και Λειτουργίας του Ε∆∆ΗΕ, βάσει
των κριτηρίων και της διαδικασίας που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
του Ε∆∆ΗΕ.

12. Απόδοση και ποιότητα υπηρεσιών ∆ιανοµής
1.

Ο κάτοχος της Άδειας ασκεί τη δραστηριότητα της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ
κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται, κατά το βέλτιστο, οι απαιτήσεις και οι
ρυθµιστικοί στόχοι απόδοσης που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
Ε∆∆ΗΕ.

2.

Η απόδοση της δραστηριότητας της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ αξιολογείται βάσει
της διαδικασίας και των κριτηρίων που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης
Ε∆∆ΗΕ.

3.

Ο κάτοχος της Άδειας επανεξετάζει περιοδικώς τα κριτήρια αξιολόγησης της
απόδοσης της δραστηριότητάς του. Μετά από κάθε τέτοια επανεξέταση, ο
κάτοχος της Άδειας θα υποβάλει προς τη ΡΑΕ:

4.

(α)

Έκθεση επί της έκβασης της επανεξέτασης.

(β)

Προτάσεις για αναθεωρήσεις των κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης
της δραστηριότητας και/ή των σχετικών απαιτήσεων και στόχων (βάσει
των διαπιστώσεων που έγιναν κατά τη διενέργεια της επανεξέτασης).

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλλει ετησίως στη ΡΑΕ έκθεση
απόδοσης σχετικά µε την άσκηση της δραστηριότητας της ∆ιαχείρισης του
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Ε∆∆ΗΕ, βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της παραγράφου 2, όπως ειδικότερα
καθορίζεται στον Κώδικα του Ε∆∆ΗΕ.
5.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να δηµοσιεύει και να αναρτά στην
ιστοσελίδα του τα κριτήρια αξιολόγησης, τους στόχους απόδοσης και την
ετήσια έκθεση απόδοσης της παραγράφου 4.

13. Εξυπηρέτηση πελατών και διαχείριση παραπόνων
1.

2.

Το αργότερο εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του Κώδικα ∆ιαχείρισης
του Ε∆∆ΗΕ, ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να συντάξει, να
δηµοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του και να κοινοποιήσει στη ΡΑΕ:
(α)

Ενηµερωτικό Τεύχος Εξυπηρέτησης Πελατών του Ε∆∆ΗΕ που θα
συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει σε απλή, σαφή και χρηστική µορφή το
σύνολο της αναγκαίας πληροφορίας για την συνοπτική αλλά πλήρη
ενηµέρωση των Χρηστών του Ε∆∆ΗΕ, αναφορικά µε τα συµβατικά
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, τους στόχους και τις ρήτρες
απόδοσης και ποιότητας υπηρεσιών και γενικότερα την εξυπηρέτησή
τους από το ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ. Το Τεύχος αυτό θα επικαιροποιείται
από τον κάτοχο της Άδειας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες
παραµέτρους, διαδικασίες και στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από την
εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου και ιδίως τον Κώδικα ∆ιαχείρισης
του Ε∆∆ΗΕ.

(β)

∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Παραπόνων, στο πλαίσιο της οποίας θα
περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες για τη διαχείριση παραπόνων
που υποβάλλονται από την πλευρά των Χρηστών σχετικά µε τον τρόπο
κατά τον οποίο ο κάτοχος της Άδειας ασκεί τη δραστηριότητα της
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

Τα παραπάνω κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε τις κατευθυντήριες
γραµµές που καθορίζονται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

14. Πρόσβαση σε ιδιοκτησίες και εγκαταστάσεις
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να εφαρµόζει πρακτικές και διαδικασίες που
αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι πρόσωπα που είναι εντολοδόχοι του και
χρειάζεται να έχουν πρόσβαση σε ιδιοκτησίες και/ή εγκαταστάσεις, εξ
ονόµατός του, προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Άδειας, θα εισέρχονται σε
αυτές εφόσον:
(α)

διαθέτουν τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να επιτελέσουν τα
καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί,

(β)

η ιδιότητά τους είναι άµεσα αναγνωρίσιµη από το κοινό,

(γ)

είναι κατάλληλα, από την άποψη των θεωρητικών και πρακτικών
γνώσεών τους, καθώς και της θέσης που κατά περίπτωση κατέχουν, για
να έχουν πρόσβαση στις συγκεκριµένες ιδιοκτησίες και/ή εγκαταστάσεις,

(δ)

είναι σε θέση να παραπέµπουν τους χρήστες του Ε∆∆ΗΕ, ύστερα από
σχετική αίτηση των τελευταίων, σε συγκεκριµένο σηµείο επαφής για την
παροχή τεχνικής υποστήριξης και συµβουλών που ενδεχοµένως
χρειαστούν, σε σχέση µε τη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας.
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15. Τήρηση αρχείου και απολογισµός
1.

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να παρακολουθεί και να καταγράφει τις δράσεις
του σχετικά µε τους Όρους 7, 9, 10, 11, και 12 της Άδειας. Επιπροσθέτως,
ύστερα από σχετικό αίτηµα της ΡΑΕ, ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί
µητρώο καταγραφής δράσεων επί συγκεκριµένου αντικειµένου ή
περιπτώσεων, ανάλογα µε τις εκάστοτε υποδείξεις και απαιτήσεις της ΡΑΕ.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλει ετησίως στη ΡΑΕ εκθέσεις
σχετικά µε τις ανωτέρω δράσεις, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

16. ∆ιοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία
1.

O κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να κατοχυρώσει και να διατηρεί την
απόλυτη και ουσιαστική διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία του
∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ έναντι οποιασδήποτε Επιχείρησης Ηλεκτρικής
Ενέργειας, Συνδεδεµένης µε τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ Επιχείρησης, ή
µετόχων που ασκούν τον έλεγχο τέτοιων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 124 του Νόµου.

2.

Στο πλαίσιο αυτό ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να διαφυλάσσει και να διατηρεί
εφεξής τον πλήρη και ουσιαστικό διαχωρισµό της δραστηριότητας της
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ έναντι οποιασδήποτε Επιχείρησης Ηλεκτρικής
Ενέργειας, Συνδεδεµένης µε τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ Επιχείρησης, ή
µετόχων που ασκούν τον έλεγχο τέτοιων επιχειρήσεων, µε τυχόν επιφυλάξεις
του Νόµου, όπως το άρθρο 125. Ο εν λόγω διαχωρισµός αφορά, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά:
(α)

στη λήψη και την υλοποίηση στρατηγικών αποφάσεων και στην
καθηµερινή δραστηριότητα του κατόχου της Άδειας

(β)

στην πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών, υπό (µεταξύ άλλων) την
προϋπόθεση της από πλευράς των εργαζοµένων διατήρησης της
εµπιστευτικότητας των πληροφοριών,

(γ)

στα διάφορα συστήµατα πληροφορικής,

(δ)

στις λειτουργίες και την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στον
Όρο 8 της Άδειας.

(ε)

στους αναγκαίους πόρους για την άσκηση της δραστηριότητάς του,
συµπεριλαµβανοµένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) ανθρώπινου
δυναµικού, εγκαταστάσεων και χρηµατοδότησης.

3.

Ο κάτοχος της Άδειας εκτελεί Πρόγραµµα Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 124 του Νόµου, και διασφαλίζει ότι η διοίκηση και
το προσωπικό του µπορούν να ανταποκρίνονται στις σχετικές απαιτήσεις. Ο
κάτοχος της Άδειας λαµβάνει υπόψη τις υποδείξεις του Υπευθύνου
Συµµόρφωσης από την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράµµατος
Συµµόρφωσης και λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για τη διασφάλιση της
εκτέλεσής του από το προσωπικό του και για την αναθεώρηση του
προγράµµατος, εφόσον αυτό απαιτείται.

4.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να παρέχει ή να επιτρέπει στη ΡΑΕ την
πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία που η ΡΑΕ κρίνει απαραίτητη για να
διαπιστώσει τη συµµόρφωση του κατόχου της Άδειας προς τον παρόντα Όρο.
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5.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται σε συµµόρφωση προς κάθε απόφαση που
κατά καιρούς εκδίδει η ΡΑΕ, προς το σκοπό της εξυπηρέτησης του παρόντος
Όρου της Άδειας.

17. ∆ιαδικασίες προµηθειών
1.

Ο κάτοχος της Άδειας µεριµνά για την προµήθεια των παγίων, υλικών και των
υπηρεσιών που κατά καιρούς απαιτούνται, προκειµένου να είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει βάσει νόµων,
Κανονισµών, Κωδίκων, ή της Άδειας.

2.

Για την προµήθεια των παγίων υλικών και των υπηρεσιών της παραγράφου 1,
ο κάτοχος της Άδειας επιλέγει µεταξύ των διαθεσίµων παρόχων, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία (µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ή την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά ανάλογα µε την περίπτωση,
όπως καθορίζεται στο εθνικό και κοινοτικό δίκαιο), έχοντας ειδικότερα υπόψη
την ποσότητα και τις προδιαγραφές των παγίων, υλικών και υπηρεσιών που
απαιτούνται, ώστε ο κάτοχος της Άδειας να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει βάσει νόµων, Κανονισµών, Κωδίκων ή
της Άδειας, όπως επίσης και τη διαφοροποίηση, το πλήθος, τους χρόνους
παράδοσης και την αξιοπιστία των σχετικών παγίων, υλικών και υπηρεσιών.

3.

Ο παρών Όρος της Άδειας δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως περιοριστικός
στο βαθµό που να προδιαγράφει το τρόπο ή τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο
κάτοχος της Άδειας δύναται οποτεδήποτε να προµηθεύεται πάγια, υλικά ή/και
υπηρεσίες, στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύµβασης που τυχόν συνάπτεται κατά
τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1.

4.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 125 του Νόµου, οποιαδήποτε
παροχή παγίων, υλικών ή/και υπηρεσιών, από οποιαδήποτε Συνδεδεµένη
Επιχείρηση, Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή από µέτοχο που ελέγχει
τέτοια Επιχείρηση, προς τον κάτοχο της Άδειας, η οποία αποσκοπεί στην
αποτελεσµατική ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει
της Άδειας, θα πραγµατοποιείται υπό όρους ελεύθερου ανταγωνισµού.

5.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 125 του Νόµου, οποιαδήποτε
παροχή παγίων, υλικών ή/και υπηρεσιών, προς οποιαδήποτε Συνδεδεµένη
Επιχείρηση, Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας, ή προς µέτοχο που ελέγχει
τέτοια Επιχείρηση, από τον κάτοχο της Άδειας, η οποία αποσκοπεί στην
αποτελεσµατική ανταπόκρισή του στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει βάσει
της Άδειας θα πραγµατοποιείται υπό όρους ελεύθερου ανταγωνισµού.

18. Προστασία περιβάλλοντος
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να λαµβάνει κατάλληλα µέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της δραστηριότητας της
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ και να συµµορφώνεται προς το σύνολο της
εφαρµοστέας εθνικής και Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας συντάσσει και δηµοσιοποιεί όρους πολιτικής, για την
ανταπόκρισή του στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτόν τον Όρο της Άδειας, τους οποίους και αναθεωρεί κατά την κρίση του.

3.

Ο κάτοχος της Άδειας δηµοσιοποιεί, κατά την κρίση του, πληροφορίες σχετικά
µε τις περιβαλλοντικές δράσεις του.
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4.

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να συµµορφώνεται µε τυχόν κατευθυντήριες
γραµµές που εκδίδονται από τη ΡΑΕ για την εξυπηρέτηση των σκοπών του
παρόντος Όρου.

19. Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις εύλογα
αναµενόµενες ενέργειες προκειµένου να προστατεύει πρόσωπα και
περιουσιακά στοιχεία από τραυµατισµούς και φθορές, αντίστοιχα, που θα
µπορούσαν να προκληθούν κατά την άσκηση της δραστηριότητας της
∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται να διασφαλίζει την
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας και των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας
που ισχύουν.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας µεριµνά για την διεξαγωγή, κατά µέγιστο κάθε πέντε
χρόνια, ελέγχων για τη διαπίστωση της τεχνικής επάρκειας και ασφάλειας του
Ε∆∆ΗΕ, από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα. Τα πορίσµατα που εξάγονται από
τους ελέγχους αυτούς υποβάλλονται στη ΡΑΕ.

3.

Ο κάτοχος της Άδειας, για τη σύνδεση εγκατάστασης στο Ε∆∆ΗΕ, λαµβάνει
υπόψη του την Υπεύθυνη ∆ήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη, η
οποία έχει νοµίµως εκδοθεί, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.
4483/1965
αρ.
2,
Υ.Α.
Φ.7.5/1816/88/27.2.2004,
ΚΥΑ
Φ
Α΄50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.4.2011 όπως ισχύουν), ως
απόδειξη για την ασφάλεια της συγκεκριµένης ηλεκτρικής εγκατάστασης προς
σύνδεση.

4.

Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια της σύνδεσης στο Ε∆∆ΗΕ, υποπέσει
στην αντίληψη του κατόχου Άδειας παράβαση των κανόνων ασφαλείας, ο
κάτοχος της Άδειας προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες, κατά την κρίση του και
εντός των αρµοδιοτήτων του, ενέργειες προς διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας
και ασφάλειας και σε εκείνες που ειδικότερα καθορίζονται στον Κώδικα Ε∆∆ΗΕ.

5.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται σε συµµόρφωση προς οποιαδήποτε
απόφαση εκδίδει η ΡΑΕ, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος
Όρου.

20. Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να καταρτίσει τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του
Ε∆∆ΗΕ, καθώς και τα εγχειρίδια εφαρµογής του σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 128 του Νόµου και να ασκεί τη διαχείριση του
Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα αυτόν.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις αποφάσεις που
εκδίδει η ΡΑΕ για την εφαρµογή του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

21. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να αναλαµβάνει την παροχή των Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας, που τυχόν του επιβάλλονται σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
άρθρου 55 του Νόµου.

13

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΙΔΞ-3Ρ1

22. Τήρηση λογαριασµών
1.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 141 του Νόµου οφείλει να:
(α)

Να καταρτίζει, να υποβάλλει σε έλεγχο και να δηµοσιεύει τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920, καθώς και των νόµων 3229/2004 (Α΄ 38), 3301/2004 (Α΄
263), καθώς και να υποβάλει προς την ΡΑΕ αντίγραφα των ετήσιων
ελεγµένων καταστάσεων µαζί µε το πιστοποιητικό των ελεγκτών,
αµέσως µόλις αυτές εγκριθούν από τη γενική συνέλευση.

(β)

Να τηρεί λογαριασµούς χρήσης, για τη δραστηριότητα του ∆ιαχειριστή
του Ε∆∆ΗΕ, χωριστά από άλλες δραστηριότητες της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ. Οι
λογαριασµοί αυτοί περιλαµβάνουν ισολογισµό και λογαριασµό
αποτελεσµάτων χρήσεως για τη ∆ιαχείριση του Ε∆∆ΗΕ, χωριστά από τις
άλλες δραστηριότητες. Οι λογαριασµοί θα πρέπει να συντάσσονται
σύµφωνα µε τους κανόνες κατανοµής του ενεργητικού και παθητικού και
των δαπανών και εσόδων, που εγκρίνει η ΡΑΕ και τους οποίους
εφαρµόζει ο ∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ. Η ΡΑΕ δύναται κατά καιρούς να
αιτείται την υποβολή σε αυτήν αυτών των λογαριασµών χρήσης, σε
µορφή και συχνότητα που η ίδια θα προσδιορίζει.

(γ)

Να µην τροποποιεί τη βάση υπολογισµού της χρέωσης, του επιµερισµού
ή του καταµερισµού, στο πλαίσιο των λογιστικών καταστάσεων
συγκεκριµένης χρήσης, σε σύγκριση µε τη βάση που είχε ληφθεί υπόψη
κατά την αµέσως προηγούµενη χρήση, χωρίς προηγούµενη έγκριση της
ΡΑΕ.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται σε συµµόρφωση προς οποιαδήποτε
απόφαση εκδίδει η ΡΑΕ, προς εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος Όρου
της Άδειας.

23. Αποφυγή επιδοτήσεων και σταυροειδών επιδοτήσεων
Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε επιδότηση ή σταυροειδή
επιδότηση (άµεση ή έµµεση) από τη δραστηριότητα της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ
προς οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ασκεί, καθώς και προς οποιαδήποτε
Συνδεδεµένη Επιχείρηση ή µέτοχο του κατόχου της Άδειας.

24. Υποχρέωση αποφυγής διακρίσεων µεταξύ των χρηστών
του Ε∆∆ΗΕ
Κατά την επιτέλεση του έργου του υπό τους Όρους της παρούσας Άδειας, ο
κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη
που θα στοιχειοθετούσε αθέµιτη διάκριση µεταξύ φυσικών ή νοµικών προσώπων,
µεταξύ κατηγοριών φυσικών ή νοµικών προσώπων, µεταξύ χρηστών του Ε∆∆ΗΕ ή
κατηγοριών χρηστών του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και µεταξύ Επιχειρήσεων Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
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25. Εµπιστευτικότητα πληροφοριών
1.

O κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να διαφυλάσσει τον χαρακτήρα των
εµπιστευτικών πληροφοριών που περιέρχονται σε γνώση του, ή που
βρίσκονται στην κατοχή του, κατά την εκτέλεση του έργου του ως ∆ιαχειριστή
του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και να παρέχει ισότιµη πρόσβαση σε πληροφορίες που
αφορούν τη δραστηριότητά του ως ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ και ενδέχεται να
παρέχουν εµπορικά πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε το Νόµο, τους Κανονισµούς,
τους Κώδικες και/ή την παρούσα Άδεια.

2.

Για την επίτευξη του σκοπού της παραγράφου 1, ο κάτοχος της Άδειας
µεριµνά ώστε στο Πρόγραµµα Συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
άρθρου 124 του Νόµου, να περιλαµβάνονται κατάλληλοι κανόνες, διαδικασίες
και υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του ∆ιαχειριστή του
Ε∆∆ΗΕ, καθώς και µέτρα για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς αυτά.

26. Παροχή πληροφοριών και συνεργασία µε Α∆ΜΗΕ, ΛΑΓΗΕ
και διαχειριστές δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
1.

Με την επιφύλαξη του Όρου 25 της Άδειας, ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται
να παρέχει προς τον ∆ιαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, τον Λειτουργό της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, και τους ∆ιαχειριστές δικτύων διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας, κάθε στοιχείο που διαθέτει ως ∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ, και είναι
αναγκαίο για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από
το Νόµο, τους Κανονισµούς, τους Κώδικες και τις Άδειές τους, προκειµένου να
κατοχυρώνεται η ασφαλής και αποτελεσµατική διαχείριση, η συντονισµένη
ανάπτυξη και η διαλειτουργικότητα του ΕΣΜΗΕ και των δικτύων διανοµής,
καθώς και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να εφαρµόζει τυχόν οδηγίες που εκδίδει η ΡΑΕ
για την εφαρµογή του παρόντος Όρου.

27. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στη ΡΑΕ
1.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται, να παρέχει στη ΡΑΕ, κάθε πληροφορία, ή
στοιχείο για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε το Νόµο, και
ειδικότερα τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του Νόµου.

2.

Η νοµιµοποίηση της ΡΑΕ να ζητήσει την παροχή των πληροφοριών της
παραγράφου 1, υφίσταται ανεξαρτήτως της νοµιµοποίησής της να ζητήσει
ενηµέρωση βάσει οποιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας Άδειας, ή βάσει
των προβλέψεων του Νόµου, των Κανονισµών ή των Κωδίκων.

3.

Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του συγκεκριµένου Όρου της Άδειας, ο όρος
«πληροφορίες» λογίζεται ότι αναφέρεται τόσο στις προφορικά όσο και στις
έγγραφα γνωστοποιούµενες και περιλαµβάνει –ενδεικτικά και όχι περιοριστικά–
βιβλία, έγγραφα, µητρώα και αρχεία, λογαριασµούς (υποχρεωτικά και µη
τηρούµενους), εκτιµήσεις, εκθέσεις και αναφορές πάσης φύσεως (σε
ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή, ή κατόπιν υποδείξεως της ΡΑΕ) που
η ΡΑΕ έχει ζητήσει, καθώς και τυχόν επεξηγήσεις (προφορικές ή γραπτές), σε
συνάρτηση µε αυτές τις πληροφορίες.
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28. Υποχρέωση τήρησης νοµοθετικού και κανονιστικού
πλαισίου
1.

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία, τους
Κανονισµούς, τους Κώδικες και κάθε άλλη κανονιστική πράξη που εκδίδεται
κατά νοµοθετική εξουσιοδότηση στο πλαίσιο της νοµοθεσίας και η οποία διέπει
τη δραστηριότητα διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ.

2.

Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις και τις
οδηγίες που εκδίδει η ΡΑΕ σύµφωνα µε την Νόµο, τους Κανονισµούς, τους
Κώδικες και τους Όρους της Άδειας.

3.

Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να καταγράφει τις ενέργειες του για τη
συµµόρφωσή του προς τους Όρους της Άδειας.

4.

Στο πλαίσιο αυτού του Όρου, ο όρος «ισχύουσα νοµοθεσία» αναφέρεται στις
τυχόν απαιτήσεις που επιβάλλονται υπό την ισχύουσα εθνική και/ή Ευρωπαϊκή
νοµοθεσία, για την ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων –ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά– και νοµοθετικών διατάξεων, πράξεων κρατικών οργάνων και
αρχών, οδηγιών, αδειών, αποφάσεων, κανόνων ή Κωδίκων.

29. Φιλική ∆ιευθέτηση ∆ιαφορών
Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ του κατόχου της Άδειας και του Κυρίου του
Ε∆∆ΗΕ, ή άλλων προσώπων που δραστηριοποιούνται µε οποιονδήποτε τρόπο στον
τοµέα της ενέργειας σε σχέση µε ζητήµατα που αφορούν όρους της παρούσας
Άδειας ή των σχετικών συµβάσεων, ο κάτοχος της Άδειας καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση των θεµάτων, σύµφωνα µε την καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη και µε γνώµονα την ασφαλή, επαρκή και αξιόπιστη
λειτουργία του Ε∆∆ΗΕ, λαµβανοµένης υπόψη και της προστασίας των οικονοµικών
δικαιωµάτων του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ.

30. Τροποποίηση Άδειας
Οι όροι της παρούσας άδειας τροποποιούνται µε απόφαση της ΡΑΕ, είτε µε
πρωτοβουλία της, είτε κατόπιν αιτιολογηµένης εισήγησης του κατόχου της Άδειας
ή του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ.

»
2. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την έκδοσή της.

Αθήνα, 26.02.2014
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νίκος Βασιλάκος
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