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διαθέσιμες, ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται 
στο Εγχειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.

Άρθρο 93 
Διόρθωση και εκτίμηση Μετρήσεων

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να προβαίνει 
σε εκτιμήσεις για τον καθορισμό Δεδομένων Μέτρησης, 
στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι αντίστοι-
χες Μετρήσεις. Ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να 
προσδιορίζει εκ νέου Δεδομένα Μέτρησης που έχουν 
προκύψει από εκτίμηση, βάσει Μετρήσεων που πιστο-
ποιούνται επιτυχώς σύμφωνα με το Άρθρο 92, για χρο-
νικό διάστημα έως και είκοσι τέσσερις (24) μήνες μετά 
την εκτίμησή τους. 

2. Ο Διαχειριστής δύναται να διορθώνει Δεδομένα Με-
τρήσεων παρελθούσης χρονικής περιόδου στην περί-
πτωση που τεκμηριώνεται εκ των υστέρων λανθασμένος 
καθορισμός τους, οφειλόμενος σε τεχνικούς ή άλλους 
λόγους, όπως ενδεικτικά:

(α) Σε περίπτωση που από τακτικό ή έκτακτο έλεγχο 
ή δοκιμή Μετρητή Φορτίου ή Μετρητή Παραγωγής, δι-
απιστωθεί ότι το σφάλμα μέτρησης υπερβαίνει τα προ-
καθορισμένα όρια ή ότι ο Μετρητής λειτουργούσε υπό 
μη κανονικές συνθήκες που είχαν ως συνέπεια μη ορθή 
καταγραφή της απορροφούμενης ή παραγόμενης ενέρ-
γειας, σε βαθμό που το σφάλμα μέτρησης να υπερβαίνει 
τα προκαθορισμένα όρια.

(β) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σφάλμα σε Με-
τρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων 
Μετρητών και Μετρήσεων σε σχέση με τις αντίστοιχες 
ενδείξεις του Μετρητή.

3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις ρευματοκλοπής, το 
χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η διόρθωση Δε-
δομένων Μέτρησης παρελθούσης χρονικής περιόδου, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν δύναται 
να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται 
του χρόνου διαπίστωσης του προβλήματος.

4. Δεδομένα Μέτρησης που προκύπτουν από διόρ-
θωση λόγω διαπιστωμένης ρευματοκλοπής δεν χρη-
σιμοποιούνται για διορθωτική Περιοδική Εκκαθάριση.

5. Στην περίπτωση εκτίμησης ή διόρθωσης Μετρήσε-
ων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, η κατα-
χώρηση των αντίστοιχων Δεδομένων Μετρήσεων στο 
αρχείο Μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων συνο-
δεύεται από σχετική σήμανση, ενώ σε ιδιαίτερο πεδίο 
καταχωρούνται τα αίτια και η μέθοδος που χρησιμοποιή-
θηκαν για την εκτίμηση ή τη διόρθωση των Μετρήσεων. 
Κατά την παροχή Δεδομένων Μετρήσεων σε Χρήστες ή 
Προμηθευτές, ο Διαχειριστής του Δικτύου επισημαίνει τα 
Δεδομένα Μετρήσεων που προέρχονται από εκτίμηση ή 
διόρθωση Μετρήσεων κατά το παρόν άρθρο. 

6. Λεπτομέρειες για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτί-
μησης και διόρθωσης Μετρήσεων καθορίζονται στο Εγ-
χειρίδιο Μετρητών και Μετρήσεων.

Άρθρο 94 
Αρχείο Μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων - 
Παροχή στοιχείων

1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί πλήρες ηλεκτρο-

νικό αρχείο Μετρήσεων και Δεδομένων Μετρήσεων. Τα 
στοιχεία του αρχείου αυτού τηρούνται από τον Διαχει-
ριστή του Δικτύου για διάστημα πέντε (5) τουλάχιστον 
ετών από την καταχώρησή τους.

2. Οι Χρήστες και οι Προμηθευτές έχουν δικαίωμα πρό-
σβασης στις πρωτογενείς Μετρήσεις και στα Δεδομένα 
Μετρήσεων που τους αφορούν άμεσα, καθώς και σε 
λοιπά στοιχεία Μετρήσεων εφόσον έχουν έννομο συμ-
φέρον. Τα παρεχόμενα στοιχεία καθορίζονται επιπλέον 
με βάση το διαθέσιμο βαθμό λεπτομέρειας των εκάστοτε 
ιστορικών δεδομένων.

3. Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να παρέχει 
στους Προμηθευτές, πέραν των ρητώς καθοριζομένων 
στοιχείων κατά τον παρόντα Κώδικα, τα στοιχεία που 
χρησιμοποιεί για την εφαρμογή των διατάξεων του Κε-
φαλαίου 23, κατόπιν αιτήσεώς τους. Ο Διαχειριστής του 
Δικτύου παρέχει στους Προμηθευτές και τους Χρήστες 
του Δικτύου Δεδομένα Μετρήσεων βάσει συλλογής με-
τρήσεων για τους Μετρητές που τους αφορούν, σύμ-
φωνα με τη συχνότητα συλλογής μετρήσεων κατά το 
άρθρο 90 και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως.

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου, ο Διαχειριστής του Συ-
στήματος και ο Διαχειριστής ΜΔΝ, οφείλουν να καταρ-
τίσουν και να τηρούν διαδικασία ανταλλαγής όλων των 
στοιχείων τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Τμήματος αυτού. Η σχετική διαδικα-
σία γνωστοποιείται στη ΡΑΕ. 

5. Ειδικότερα θέματα που αφορούν την παροχή στοι-
χείων σε Χρήστες και Προμηθευτές κατά τις παραγρά-
φους του παρόντος άρθρου καθορίζονται στο Εγχειρίδιο 
Μετρητών και Μετρήσεων.

Άρθρο 95 
Ρευματοκλοπές

1. Η ρευματοκλοπή συνίσταται σε αυθαίρετη και με 
δόλο επέμβασησε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του 
Δικτύου, με συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοι-
χίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και με συνέπεια να μην 
τιμολογείται. Επεμβάσεις που αποσκοπούν σε ρευματο-
κλοπή είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

(α) Επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρη-
τικής διάταξης, άμεσα ή έμμεσα (π.χ. με ηλεκτρομαγνη-
τικά μέσα), που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγρα-
φόμενης ενέργειας, δηλαδή σε καταγραφή μικρότερων 
ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της 
εγκατάστασης. 

(β) Απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης 
με το καλώδιο παροχής ή το Δίκτυο, παρακάμπτοντας 
την μετρητική διάταξη ή απουσία αυτής, οπότε και το 
σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας δεν καταγρά-
φεται.

(γ) Απευθείας σύνδεση με αγκίστρωση στους αγωγούς 
του εναερίου δικτύου, απουσία μετρητικής διάταξης ή/
και παροχής ή/και νομίμως υφιστάμενου κτίσματος.

(δ) Αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν 
απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε 
ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμηθευτή 
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λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης σύνδε-
σης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), 
με ή χωρίς αλλοίωση της μέτρησης.

(ε) Αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν δι-
ακοπεί κατόπιν αίτησης οικειοθελούς διακοπής από τον 
τελευταίο χρήστη ή κατόπιν υποβολής δήλωσης παύσης 
εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή (χωρίς 
νέα δήλωση εκπροσώπησης και δυνατότητα υπαγωγής 
στο καθεστώς προμήθειας καθολικής υπηρεσίας), με ή 
χωρίς παράκαμψη του μετρητή, οπότε και η καταναλι-
σκόμενη ενέργεια δεν τιμολογείται (παροχές χωρίς χρή-
στη ή/και προμηθευτή), είτε αυτή καταγράφεται είτε όχι.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου λαμβάνει, εντός των αρ-
μοδιοτήτων του, όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα 
για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την κατά το δυνα-
τόν αποτροπή των περιπτώσεων ρευματοκλοπής και εν 
γένει μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στον εξοπλισμό 
των παροχών εγκαταστάσεων Χρηστών, συμπεριλαμβα-
νομένου του εξοπλισμού μέτρησης. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Διαχειριστής του Δικτύου διασφαλίζει ιδίως τα ακόλουθα:

(α) Τον οπτικό έλεγχο των μετρητικών διατάξεων και 
των παροχών για ίχνη επέμβασης, στο πλαίσιο της λήψης 
ενδείξεων καταμέτρησης καθώς και κατά την εκτέλεση 
λοιπών εργασιών, και την καταγραφή των περιπτώσεων 
που ενδέχεται να χρήζουν διερεύνησης (έλεγχο κατα-
ναλώσεων και αυτοψία για έλεγχο παροχής/μετρητικής 
διάταξης από τεχνικό συνεργείο του Διαχειριστή).

(β) Τη διενέργεια στοχευμένων αυτοψιών για έλεγχο 
ρευματοκλοπής δειγματοληπτικά, όταν υπάρχουν πι-
θανές υπόνοιες, όπως, ενδεικτικά, στην περίπτωση ση-
μαντικών και αιφνίδιων μεταβολών στην κατανάλωση 
χωρίς μεταβολή του χρήστη και γενικά κατόπιν ελέγχων 
του άρθρου 92.

(γ) Τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων για ρευματοκλοπή 
κατά τη διαδοχή χρηστών καθώς και στο πλαίσιο προ-
γραμματισμένων δειγματοληπτικών ελέγχων μετρητών.

(δ) Τη διενέργεια στοχευμένων αυτοψιών για ρευμα-
τοκλοπή μετά από καταγγελίες καθώς και βάσει ειδο-
ποιήσεων παραβίασης τηλεμετρούμενων μετρητικών 
διατάξεων.

3. Οι Προμηθευτές οφείλουν να διερευνούν ασυνή-
θιστες ή αδικαιολόγητες μεταβολές στην καταναλωτι-
κή συμπεριφορά των πελατών τους και, εφόσον έχουν 
βάσιμες υποψίες για ρευματοκλοπή, να ενημερώνουν 
άμεσα τον Διαχειριστή του Δικτύου. 

4. Ο Διαχειριστής του Δικτύου διασφαλίζει ότι τηρού-
νται οι ακόλουθοι κανόνες σχετικά με τη διενέργεια αυ-
τοψιών και ελέγχων για διαπίστωση ρευματοκλοπής:

(α) Κατά την άφιξη του συνεργείου του Διαχειριστή 
του Δικτύου στην ηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση, 
αναζητείται ο χρήστης της παροχής ή άλλος κατά δή-
λωση του τελευταίου εκπρόσωπός του, προκειμένου να 
ενημερωθεί για τον έλεγχο, να συνδράμει επιτρέποντας 
την πρόσβαση στον μετρητή, εφόσον αυτό απαιτείται, 
και να παρίσταται εφόσον το επιθυμεί.

(β) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ρευματοκλοπή, 
τα ευρήματα που συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία κατα-
γράφονται και φωτογραφίζονται πριν την αποκατάστα-
ση της κανονικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και 

παρουσία του Χρήστη ή του εκπροσώπου του, εφόσον 
αυτό είναι δυνατό. Για την ενίσχυση των αποδεικτικών 
στοιχείων ρευματοκλοπής, το συνεργείο του Διαχειριστή 
του Δικτύου μπορεί να βιντεοσκοπεί την όλη διαδικασία 
εξέτασης ή και αντικατάστασης στοιχείων της μετρητι-
κής διάταξης στα οποία έχει εντοπιστεί επέμβαση για 
ρευματοκλοπή.

(γ) Συντάσσεται επί τόπου και επιδίδεται στον χρή-
στη ή θυροκολλείται δελτίο επίσκεψης συνεργείου με το 
οποίο ενημερώνεται ο χρήστης για το χρόνο διενέργειας 
του ελέγχου, το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα αυτός, 
την έκβασή του (διαπίστωση ρευματοκλοπής, πιθανο-
λογούμενη ρευματοκλοπή, ουδέν εύρημα) και τυχόν 
ενέργειες που έπονται. Στο δελτίο αναγράφονται επίσης 
τα στοιχεία του συνεργείου που διενήργησε τον έλεγχο, 
καθώς και ανεξάρτητου οργάνου που τυχόν παρίσταται.

(δ) Τα ευρήματα της ρευματοκλοπής συλλέγονται και 
φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή του 
Δικτύου έως ότου η υπόθεση τελεσιδικήσει, είναι δε 
διαθέσιμα για επιθεώρηση από τον Χρήστη ή/και από 
εκπρόσωπό του.

5. Λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή αυτοψιών και ελέγ-
χων για τη διαπίστωση ρευματοκλοπών, καθώς επίσης 
και για τυχόν παράσταση ανεξάρτητου φορέα κατά τη 
διενέργειά τους, προς διευκόλυνση και ενίσχυση της 
αντικειμενικότητας της διαδικασίας ελέγχου, καθορίζο-
νται με το Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών.

6. Ο Διαχειριστής του Δικτύου φέρει το βάρος της 
απόδειξης της ρευματοκλοπής. Με βάση τα ευρήματα 
των αυτοψιών και των τεχνικών ελέγχων, σε συνδυασμό, 
κατά περίπτωση, με τα ευρήματα από τον έλεγχο του 
ιστορικού κατανάλωσης του Χρήστη, διακρίνονται οι 
εξής περιπτώσεις:

(α) Διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, όταν υπάρχουν 
εμφανή, απτά και αδιάσειστα ευρήματα που αποδεικνύ-
ουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο την τέλεση ρευματο-
κλοπής, όπως η επέμβαση στη μετρητική διάταξη ή τη 
συνδεσμολογία της ή η απ’ ευθείας σύνδεση της εγκατά-
στασης του Χρήστη με το Δίκτυο παρακάμπτοντας τον 
εξοπλισμό μέτρησης ή και απουσία αυτού.

(β) Πιθανής ρευματοκλοπής, όταν υπάρχουν μεν ευ-
ρήματα, ωστόσο αυτά αποτελούν ενδείξεις αλλά όχι 
αποδείξεις αλλοίωσης της μέτρησης, όπως ενδεικτικά 
η παραβίαση σφραγίδας του κελύφους του μετρητή, 
σε συνδυασμό με δυσεξήγητη μεταβολή στο ιστορικό 
κατανάλωσης του Χρήστη.

Ενδεικτικές περιπτώσεις επεμβάσεων και ευρημάτων 
που συνιστούν διαπιστωμένη ρευματοκλοπή περιλαμ-
βάνονται στο Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών.

7. Στην περίπτωση διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, η 
παροχή διακόπτεται άμεσα εφόσον συντρέχει οποιαδή-
ποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η εγκατάσταση ηλεκτροδοτείται από το Δίκτυο χω-
ρίς να υπάρχει σύμβαση προμήθειας, ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης ή όχι μετρητή, ή η παροχή έχει απενεργοποιηθεί 
ή διακοπεί λόγω χρέους ή για άλλο λόγο σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον παρόντα Κώδικα και διαπιστώνεται 
αυθαίρετη επανενεργοποίηση, επανασύνδεση ή/και 
ρευματοκλοπή. 
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(β) Στην περίπτωση που ο τρόπος διενέργειας της ρευ-
ματοκλοπής ενέχει κινδύνους είτε για τον διαπράττοντα 
αυτήν, είτε και για παρακείμενους καταναλωτές.

8. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μετά τη διαπίστωση ρευ-
ματοκλοπής και τη διαχείριση των ευρημάτων της κατά 
τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, αποκαθίσταται η κανο-
νική συνδεσμολογία και λειτουργία των επηρεαζόμενων 
εγκαταστάσεων του Δικτύου, αντικαθίσταται τυχόν εξο-
πλισμός που κρίνεται ακατάλληλος για επαναχρησιμο-
ποίηση και επανηλεκτροδοτείται η παροχή.

9. Στις περιπτώσεις πιθανολογούμενης ρευματοκλο-
πής, ο μετρητής αντικαθίσταται προκειμένου να υπο-
βληθεί σε έλεγχο στα εργαστήρια του Διαχειριστή του 
Δικτύου, ώστε σε συνδυασμό και με εξέταση των κατα-
ναλώσεων του Χρήστη να διερευνηθεί αν συντρέχει ρευ-
ματοκλοπή. Του προαναφερθέντος ελέγχου προηγείται 
έγγραφη ενημέρωση εκ μέρους του Διαχειριστή του Δι-
κτύου προς τον αντίστοιχο Προμηθευτή και τον Χρήστη 
αναφορικά με τον τόπο και χρόνο ελέγχου του Μετρητή. 
Ο Χρήστης ή εκπρόσωπός του δικαιούται να παρίσταται 
κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου. Εφόσον μετά 
τον εργαστηριακό έλεγχο και την εξέταση των καταναλώ-
σεων του Χρήστη η ρευματοκλοπή καθίσταται διαπιστω-
μένη, ακολουθείται η σχετική προβλεπόμενη διαδικασία 
του παρόντος άρθρου. Λεπτομέρειες αναφορικά με την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 
καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών.

10. Στις περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, 
ο Διαχειριστής του Δικτύου εκτιμά τη μη καταγραφείσα 
ενέργεια βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται στο Εγχει-
ρίδιο Ρευματοκλοπών και λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Η εκτίμηση να είναι κατά το δυνατόν άμεση και ευ-
χερής προκειμένου ο υπολογισμός και η βεβαίωση των 
απαιτητών ποσών να διεκπεραιώνονται εντός ολίγων 
ημερών από τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής, ώστε 
η ρύθμιση να λειτουργεί αποτελεσματικά ως προς την 
αποτροπή του φαινομένου.

(β) Ο προσδιορισμός της χρονικής στιγμής έναρξης 
της ρευματοκλοπής και η απόδοση της επέμβασης με 
σκοπό τη ρευματοκλοπή (τέλεση της ρευματοκλοπής) 
σε συγκεκριμένο Χρήστη του Δικτύου με σχετική κατά 
την κρίση του Διαχειριστή βεβαιότητα βάσει στοιχείων 
που διαθέτει. Για το λόγο αυτό, για τον προσδιορισμό της 
χρονικής στιγμής έναρξης της ρευματοκλοπής εξετάζε-
ται το ιστορικό κατανάλωσης ανά Χρήστη της παροχής, 
ξεκινώντας από τον τρέχοντα Χρήστη και χωρίς περιορι-
σμό στο πλήθος των προηγούμενων Χρηστών που εξε-
τάζονται, προκειμένου να προσδιοριστεί αν η τέλεση της 
ρευματοκλοπής συσχετίζεται με τον τρέχοντα Χρήστη.

(γ) Η εκτίμηση να γίνεται κατά τρόπο ενιαίο για όλες 
τις περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, ανεξαρ-
τήτως του τρόπου διάπραξης αυτής. Για την εκτίμηση 
αξιοποιούνται κατάλληλα ιστορικά στοιχεία κατανάλω-
σης, εφόσον είναι διαθέσιμα, ενώ μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιούνται και στοιχεία κατανάλωσης που κατα-
γράφεται μετά την άρση της ρευματοκλοπής.

11. Οι Χρήστες στους οποίους καταλογίζονται ποσό-
τητες μη καταγραφείσας ενέργειας λόγω διαπιστωμένης 
ρευματοκλοπής είναι υπόχρεοι για την καταβολή τιμή-

ματος που αναλογεί στην ενέργεια αυτή. Το θεωρούμενο 
χρονικό διάστημα ρευματοκλοπής για τον προσδιορισμό 
της μη καταγραφείσας ενέργειας που λαμβάνεται υπόψη 
στον υπολογισμό του τιμήματος, περιορίζεται κατ’ αρ-
χάς από το χρόνο χρήσης της παροχής από τον Χρήστη 
και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη 
που προηγούνται του χρόνου διαπίστωσης της ρευμα-
τοκλοπής. Το ύψος του τιμήματος υπολογίζεται βάσει 
διοικητικά οριζόμενης μοναδιαίας τιμής και ποσοστού 
προσαύξησης, τα οποία καθορίζονται με απόφαση της 
ΡΑΕ. Για τον προσδιορισμό της διοικητικά οριζόμενης τι-
μής η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη το συνολικό (ανταγωνιστικές 
και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) μέσο κόστος ενέργειας στην 
αγορά για έναν τυπικό οικιακό καταναλωτή χαμηλής τά-
σης του Δικτύου. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού 
προσαύξησης, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τις διαστάσεις του 
φαινομένου της ρευματοκλοπής και την ανάγκη λήψης 
αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό του. Το ποσοστό 
προσαύξησης δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ κατη-
γοριών καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και 
οικονομικά κριτήρια, καθώς επίσης και να αυστηροποι-
είται σε περίπτωση υποτροπής ή/και συστηματικής ρευ-
ματοκλοπής. Οι ανωτέρω Χρήστες είναι επίσης υπόχρεοι 
για την αποζημίωση του Διαχειριστή του Δικτύου για το 
κόστος που υφίσταται σε σχέση με τον εντοπισμό και τη 
διαπίστωση της ρευματοκλοπής και τη διαχείριση της 
υπόθεσης. Το ύψος της μοναδιαίας χρέωσης για την απο-
ζημίωση του Διαχειριστή καθορίζεται προϋπολογιστικά 
με απόφαση ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή 
του Δικτύου, και δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ δια-
φορετικών κατηγοριών καταναλωτών και αναλόγως της 
ανάγκης αντικατάστασης του μετρητικού εξοπλισμού.

12. Αμέσως μετά την εκτίμηση της μη καταγραφείσας 
ενέργειας και των αναλογούντων χρεώσεων λόγω διαπι-
στωμένης ρευματοκλοπής, ο Διαχειριστής του Δικτύου 
ενημερώνει εγγράφως τον Χρήστη, τον συμβαλλόμενο 
για τη σύνδεση σε περίπτωση που διαφέρει από τον Χρή-
στη και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας, και 
τον αντίστοιχο Προμηθευτή, εφόσον υπάρχει. Το περιε-
χόμενο της ενημέρωσης είναι πλήρες και λεπτομερές και 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

(α) Το χρόνο διενέργειας της αυτοψίας και τα στοιχεία 
της παροχής

(β) Το έναυσμα διενέργειας της αυτοψίας ή, κατά πε-
ρίπτωση, το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται

(γ) Τα ευρήματα της αυτοψίας και το πώς αυτά στοι-
χειοθετούν την διάπραξη ρευματοκλοπής

(δ) Τις ενέργειες που ανελήφθησαν για την αποκατά-
σταση της ορθής καταγραφής της καταναλισκόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας.

(ε) Το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό και το σημείο φύ-
λαξής του.

(στ) Την ένδειξη του μετρητή κατά τη χρονική στιγμή 
της αυτοψίας.

(ζ) Την εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας, την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο αναφοράς αυτής και τον 
εκτιμώμενο χρόνο έναρξης της ρευματοκλοπής, εφόσον 
είναι διαφορετικός, καθώς και αν στον Χρήστη αποδίδε-
ται η τέλεση της ρευματοκλοπής. 
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(η) Το καταλογιζόμενο ποσό το οποίο οφείλει να συλ-
λέξει ο Διαχειριστής του Δικτύου για τη μη καταγραφεί-
σα ενέργεια και για την αποζημίωση του Διαχειριστή του 
Δικτύου έναντι του διαχειριστικού κόστους της ρευμα-
τοκλοπής.

(θ) Τους τρόπους εξόφλησης της καταλογισθείσας 
οφειλής, περιλαμβανομένης της ρύθμισης σε δόσεις βά-
σει σχετικού διακανονισμού που έχει διαμορφώσει και 
ανακοινώσει ο Διαχειριστής του Δικτύου, και το σχετικό 
χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση της οφειλής, με 
ρητή επισήμανση στη δυνατότητα του Διαχειριστή του 
Δικτύου να προβεί, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην απε-
νεργοποίηση της παροχής, εφόσον το περιθώριο αυτό 
παρέλθει άπρακτο.

(ι) Το δικαίωμα του Χρήστη να υποβάλλει τεκμηριω-
μένες αντιρρήσεις και σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία 
ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου.

(ια) Το γεγονός ότι η υποχρέωση τακτοποίησης της 
οφειλής εντός του τιθέμενου χρονικού περιθωρίου δεν 
αίρεται παρά μόνο σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού 
του ύψους της, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή του 
Δικτύου βάσει νεότερων δεδομένων που πιθανώς να προ-
κύψουν, είτε κατόπιν παρέμβασης του Χρήστη, πριν η 
οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη.

(ιβ) Το δελτίο αναφοράς ρευματοκλοπής, οι φωτογρα-
φίες των ευρημάτων που την καταδεικνύουν και το φύλλο 
υπολογισμού της μη καταγραφείσας ενέργειας και των 
καταλογιζόμενων ποσών.

13. Ο Χρήστης υποχρεούται να τακτοποιήσει την ανω-
τέρω οφειλή, εξοφλώντας ολοσχερώς το ποσό ή ρυθ-
μίζοντάς το σε δόσεις, εντός διαστήματος είκοσι (20) 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ανωτέρω 
ενημέρωσης.

14. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα διατύπωσης τεκμηρι-
ωμένων αντιρρήσεων ενώπιον του Διαχειριστή του Δι-
κτύου υποβάλλοντας σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία και 
ζητώντας αναθεώρηση των υπολογισμών ή επανεξέταση 
της υπόθεσης συνολικά, έως και τρεις (3) μήνες μετά την 
αρχική ενημέρωση από τον Διαχειριστή του Δικτύου. Ο 
Διαχειριστής του Δικτύου αξιολογεί τα πρόσθετα στοιχεία 
και αποφαίνεται εντός εύλογου χρόνου, ενημερώνοντας 
σχετικά τον Χρήστη. Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού 
του ποσού πριν τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του 
αρχικά προσδιορισθέντος, το νέο οφειλόμενο ποσό κα-
ταβάλλεται εντός της αρχικώς ταχθείσας προθεσμίας ή 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη νέα ενημέ-
ρωση, το αργότερο. Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού 
μετά τη λήξη της προθεσμίας και εφόσον η αρχική οφειλή 
έχει τακτοποιηθεί, ο Διαχειριστής προβαίνει σε εκκαθάρι-
ση της διαφοράς στο ακέραιο. Σε περίπτωση που γίνεται 
εκ των υστέρων δεκτό ότι δεν υπήρξε ρευματοκλοπή, 
επιστρέφεται στο ακέραιο το καταλογιζόμενο ποσό ρευ-
ματοκλοπής καθώς επίσης και το ποσό που αφορά στην 
κάλυψη του σχετικού διαχειριστικού κόστους.

15. Ο Διαχειριστής του Δικτύου έχει άμεση αξίωση της 
ως άνω οφειλής, δικαιούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο 
μέτρο για την τακτοποίηση και την είσπραξή της. Ειδικό-
τερα, μέχρι την τακτοποίηση της οφειλής, ο Διαχειριστής 
του Δικτύου δύναται να επιβάλει περιορισμούς ως προς 
τη δυνατότητα του Χρήστη να αποκτά πρόσβαση στο 

Δίκτυο μέσω άλλης παροχής, αλλά και ως προς τη διαδοχή 
Χρηστών στην εν λόγω παροχή, υπό τον ίδιο ή διαφορετι-
κό Προμηθευτή. Επιπροσθέτως, μέχρι την εξόφληση του 
συνολικού ποσού, ο Διαχειριστής του Δικτύου δύναται να 
επιβάλει περιορισμό ως προς τη διαδοχή Χρηστών στην 
εν λόγω παροχή, υπό τον ίδιο ή διαφορετικό Προμηθευτή, 
ζητώντας από το νέο Χρήστη να αποδείξει ή να δηλώσει 
υπεύθυνα ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τον οφει-
λέτη Χρήστη. Ο Διαχειριστής του Δικτύου λαμβάνει κάθε 
αναγκαίο μέτρο για την ταυτοποίηση της καταβολής των 
οφειλομένων από συγκεκριμένο Χρήστη-οφειλέτη ποσών 
για ρευματοκλοπή.

16. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης τακτοποίησης 
της οφειλής κατά τα ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση 
αθέτησης διακανονισμού, ο Διαχειριστής του Δικτύου 
προβαίνει αμελλητί και άνευ ετέρου σε απενεργοποίηση 
της παροχής του Χρήστη, ενημερώνοντας σχετικά τον 
Προμηθευτή του. Η σύνδεση επανενεργοποιείται μόνο 
εφόσον τακτοποιηθεί η οφειλή, ανεξαρτήτως τυχόν αλλα-
γής εκπροσώπησης της παροχής υπό τον ίδιο Χρήστη. Σε 
περίπτωση αθέτησης διακανονισμού μετά από διαδοχή 
Χρήστη στην παροχή όπου είχε διαπιστωθεί η ρευμα-
τοκλοπή, δεν απενεργοποιείται η εν λόγω παροχή αλλά 
οποιαδήποτε άλλη παροχή μέσω της οποίας ο Χρήστης 
στον οποίο καταλογίσθηκε οφειλή λόγω ρευματοκλοπής 
έχει αποκτήσει πρόσβαση στο Δίκτυο.

17. Τα ποσά που συγκεντρώνονται από την καταβολή 
οφειλών λόγω διαπιστωμένων ρευματοκλοπών, εξαιρού-
μενων των ποσών που αφορούν στην κάλυψη του διαχει-
ριστικού κόστους που υφίσταται ο Διαχειριστής Δικτύου 
σε σχέση με τις ρευματοκλοπές, αξιοποιούνται για τους 
ακόλουθους σκοπούς:

(α) Την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημίας που υφί-
στανται οι Καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών στο Δί-
κτυο, μέσω πίστωσης των εξής λογαριασμών:

αα) του Ειδικού Λογαριασμού που τηρεί ο Λειτουργός 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 143 του 
ν.4001/2011, όπως ισχύει,

ββ) του Ειδικού Λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής 
του Συστήματος για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατά 
το άρθρο 55 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει.

γγ) του λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής του Συ-
στήματος για το κόστος χρήσης του Συστήματος και

δδ) του λογαριασμού που τηρεί ο Διαχειριστής του Δι-
κτύου για το κόστος χρήσης του Δικτύου.

(β) Τη δημιουργία αποθεματικού για τη χρηματοδό-
τηση, κατ’ αρχάς, δράσεων και ενεργειών, καθώς και την 
παροχή κινήτρων προς τον Διαχειριστή του Δικτύου ή/
και τους Προμηθευτές, με στόχο τον εντοπισμό ρευματο-
κλοπών και γενικότερα τον περιορισμό και την αποτροπή 
του φαινομένου.

18. Η αρχική κατανομή των ποσών μεταξύ των σκοπών 
και των λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου 
γίνεται βάσει κλείδων επιμερισμού που καθορίζονται με 
απόφαση της ΡΑΕ. Για τον καθορισμό των κλειδών επιμερι-
σμού, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη τη συμμετοχή των σχετικών 
ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ, ΧΧΣ και ΧΧΔ) 
στο συνολικό κόστος ενέργειας, την ανάγκη εντατικοποί-
ησης των δράσεων για περιορισμό της ρευματοκλοπής 
στο Δίκτυο και την ύπαρξη συγκεκριμένων σχεδίων ή/
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και προτάσεων προς το σκοπό αυτό, από τον Διαχειριστή 
του Δικτύου ή τους Προμηθευτές. Με απόφαση της ΡΑΕ 
μπορεί επίσης να ρυθμίζεται η διάθεση των ποσών που 
συγκεντρώνονται στο αποθεματικό της προηγούμενης 
παραγράφου για την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημί-
ας που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών 
στο Δίκτυο, μέσω πίστωσης των λογαριασμών της περί-
πτωσης (α) της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον δεν 
υφίσταται άμεση ανάγκη ή συγκεκριμένες προτάσεις αξι-
οποίησής τους με σκοπό τον αποτελεσματικότερο εντοπι-
σμό και τον περιορισμό των ρευματοκλοπών στο Δίκτυο.

19. Η πίστωση των λογαριασμών της περίπτωσης (α) της 
παραγράφου 17 του παρόντος άρθρου γίνεται κατά τρόπο 
ώστε να απομειώνονται οι χρεώσεις που προκύπτουν για 
κατηγορίες Καταναλωτών οι οποίοι υφίστανται οικονομική 
ζημία λόγω ρευματοκλοπών στο Δίκτυο. Η απόδοση των 
ποσών στον Λειτουργό της Αγοράς και τον Διαχειριστή 
του Συστήματος γίνεται με έκδοση τιμολογίων, μετά από 
σχετική ενημέρωσή τους από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

20. Στην περίπτωση διαπίστωσης ρευματοκλοπής μετά 
από έλεγχο που διενεργείται λόγω διαδοχής Χρήστη, δεν 
καταλογίζονται στον τρέχοντα Χρήστη ποσότητες μη κα-
ταγραφείσας ενέργειας λόγω διαπιστωμένης ρευματοκλο-
πής εφόσον ο Χρήστης δεν χρησιμοποιεί την εγκατάστα-
ση για περισσότερο από δύο (2) μήνες πριν την υποβολή 
αιτήματος διαδοχής. Το βάρος της απόδειξης σχετικά με 
τα ανωτέρω φέρει ο Χρήστης.

21. Ο Διαχειριστής του Δικτύου τηρεί διακριτό λογα-
ριασμό για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπής στον οποίο 
αποτυπώνονται διακριτά τα έσοδα και τα έξοδα για τις πε-
ριπτώσεις ρευματοκλοπών βάσει του παρόντος άρθρου.

22. Ο Διαχειριστής του Δικτύου συντάσσει ετησίως και 
υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητά 
του για τον εντοπισμό ρευματοκλοπών και τα αποτελέ-
σματα εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
Η έκθεση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες σχετ-
κά με τα ακόλουθα:

(α) Πλήθος στοχευμένων ελέγχων και αυτοψιών που 
διενεργήθηκαν.

(β) Πλήθος διαπιστωμένων ρευματοκλοπών.
(γ) Απαιτήσεις και εισπραξιμότητα καταλογιζόμενων 

ποσών.
(δ) Διάθεση εισπραχθέντων ποσών.
(ε) Αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης μηχανισμού 

αντιμετώπισης ρευματοκλοπών. 
23. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής και κάθε άλλο αναγκαίο 

θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου καθορίζονται με το Εγχειρίδιο Ρευματοκλοπών.

ΤΜΗΜΑ VII
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΣ-
ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙ-
ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 96 
Πεδίο εφαρμογής

1. Τα αναφερόμενα στο παρόν Τμήμα του Κώδικα Δι-
κτύου εφαρμόζονται στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Για 

το Δίκτυο των ΜΔΝ εφαρμόζονται οι προβλέψεις του 
Κώδικα ΜΔΝ, Εγχειριδίων και οδηγιών που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα, οι Αυτοπρο-
μηθευόμενοι Πελάτες, ομού με τους Προμηθευτές (κα-
τόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας), δρουν 
ως Εκπρόσωποι Μετρητών Φορτίου και συνακόλουθα 
Εκπρόσωποι Φορτίου στο πλαίσιο του Συστήματος Συ-
ναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 
(ΗΕΠ) κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του 
Συστήματος και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, προκειμένου για τα δικαιώματα και τις υπο-
χρεώσεις τους. Ακολούθως, οι Αυτοπρομηθευόμενοι 
Πελάτες έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται για τους Πελάτες, δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος Κώδικα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 5

Άρθρο 97 
Δεσπόζων και εναλλακτικοί προμηθευτές

1. Ο κάτοχος άδειας προμήθειας που προμηθεύει 
άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ενέργειας που 
απορροφάται ετησίως από Πελάτες ΧΤ καλείται εφεξής 
και αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Τμήματος αυτού «Δεσπόζων Προμηθευτής». Οι λοιποί 
κάτοχοι άδειας προμήθειας που προμηθεύουν Πελάτες 
ΧΤ καλούνται «Εναλλακτικοί Προμηθευτές» αποκλει-
στικά για την εφαρμογή των διατάξεων του Τμήματος 
αυτού. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
Τμήματος, οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες που συνδέ-
ονται στο Δίκτυο αντιμετωπίζονται όπως οι Εναλλακτικοί 
Προμηθευτές.

2. Για τις Μετρήσεις που αφορούν ημέρες μετά την 
Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών όλοι οι Προμη-
θευτές αντιμετωπίζονται ως Εναλλακτικοί Προμηθευτές, 
στις διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν. Η Ημέρα 
Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών ορίζεται η 1η ημέρα του 
μεθεπόμενου μήνα από τον μήνα θέσης σε ισχύ του πα-
ρόντος Κώδικα.

3. Μετά την Ημέρα Έναρξης Ενιαίων Υπολογισμών, 
όλοι οι Προμηθευτές αντιμετωπίζονται στις διαδικασί-
ες που καθορίζονται στο Τμήμα αυτό ως Εναλλακτικοί 
Προμηθευτές.

Άρθρο 98 
Εκπροσώπηση Μετρητών – Γενικές διατάξεις

1. Οι Μετρητές Φορτίου εκπροσωπούνται από Προμη-
θευτές και από Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 99. Οι Ωριαίοι Μετρητές Φορτίου 
ΜΤ δύνανται να εκπροσωπούνται από περισσότερους 
του ενός Εκπροσώπους Μετρητών Φορτίου ταυτοχρό-
νως. Στην περίπτωση αυτή, κάθε Εκπρόσωπος Μετρητή 
Φορτίου προμηθεύει είτε ορισμένο σταθερό ποσοστό 
της ενέργειας που καταναλώνει ο Καταναλωτής, στον 

5  Με τον όρο Εκπροσώπηση Μετρητή νοείται η εκπροσώπηση 
συγκεκριμένου μετρητικού σημείου και όχι της συσκευής μέ-
τρησης (Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας).


