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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 82/2014 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(Α∆ΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε∆∆ΗΕ) ΤΗΣ ∆ΕΗ ΑΕ 

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 122 του ν. 4001/2011 για τον 
καθορισµό όρων και περιορισµών της Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ. 

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 µε τη διάταξη του άρθρου 122 παράγραφος 1 του ν. 4001/2011 χορηγείται στη ∆ΕΗ 
Α.Ε. Άδεια Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 
του άρθρου αυτού, οι όροι και οι περιορισµοί της Άδειας Κυριότητας Ε∆∆ΗΕ καθορίζονται 
µε απόφαση της ΡΑΕ. Περαιτέρω στην παράγραφο αυτή ορίζεται ότι «µε την Άδεια 
Κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ εξειδικεύονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του κυρίου του 
Ε∆∆ΗΕ σε σχέση ιδίως µε: 
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(α) Την παραχώρηση της διαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ στον ∆ιαχειριστή αυτού. 

(β) Το ρόλο και τις ευθύνες του έναντι του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου όσον αφορά στην άσκηση 
των αρµοδιοτήτων που ανατίθενται σε αυτόν µε τις διατάξεις του παρόντος. 

(γ) Τη διασφάλιση του λογιστικού και του λειτουργικού διαχωρισµού των σχετικών µε την 
κυριότητα του ∆ικτύου δραστηριοτήτων της ∆ΕΗ ΑΕ, από τις λοιπές δραστηριότητες που ασκεί 
αυτή στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.». 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 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, σύµφωνα µε το άρθρο 124 παράγραφος 5 του ίδιου ως άνω 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.». 

Επειδή το τελικό κείµενο των όρων και περιορισµών της Άδειας Κυριότητας 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. Τον καθορισµό όρων και περιορισµών της Άδειας Αποκλειστικότητας της Κυριότητας του 
Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που έχει χορηγηθεί στη ∆ΕΗ ΑΕ 
σύµφωνα µε το άρθρο 122 του ν. 4001/2011, ως ακολούθως: 

« 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε∆∆ΗΕ  

1. 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. 
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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. 

2. Σύµβαση Παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ 
1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να καταρτίσει από κοινού µε τον 

∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, να συνάψει 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 κάτοχο της 
Άδειας, σύµφωνα µε το Νόµο και το οποίο αποτελεί µέρος του συνολικού 
ετησίου εσόδου της δραστηριότητας της ∆ιανοµής που εισπράττει ο 
∆ιαχειριστής του Ε∆∆ΗΕ, µέσω των τιµολογίων χρήσης του Ε∆∆ΗΕ. 

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

3. Συµβάσεις Ανάπτυξης  Ε∆∆ΗΕ 
1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να καταρτίσει από κοινού µε τον 

∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, να συνάψει και εφεξής να τηρεί και να διατηρεί σε 
διαρκή ισχύ Συµβάσεις µε τον ∆ιαχειριστή 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 κάτοχο της Άδειας 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) την πώληση από τον κάτοχο της Άδειας στον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ 
των αποξηλωθέντων υλικών που προκύπτουν στο πλαίσιο των εργασιών 
ανάπτυξης του Ε∆∆ΗΕ. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας, ενεργώντας από κοινού µε τον ∆ιαχειριστή 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 
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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 ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, 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 και οι οποίες αφορούν θέµατα που άπτονται των ρυθµιστικών 
της αρµοδιοτήτων, τροποποιώντας, εάν απαιτείται, το περιεχόµενο των 
ανωτέρω συµβάσεων. 

3. 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, 

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

4. Ρόλος και ευθύνες του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ έναντι του 
∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ 
1. Ο κάτοχος της Άδειας δεν θα κατευθύνει, ούτε θα καθοδηγεί τον ∆ιαχειριστή 

του Ε∆∆ΗΕ σε σχέση µε τις δραστηριότητες που ανατίθενται στον ∆ιαχειριστή 
του Ε∆∆ΗΕ από το Νόµο, τους Κανονισµούς, τους Κώδικες και την Άδεια που 
έχει χορηγηθεί σε αυτόν. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας υπέχει διαρκή υποχρέωση να διευκολύνει και να 
συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ κατά την επιτέλεση του έργου 
του, βάσει του Νόµου, των Κανονισµών, των Κωδίκων και την Άδεια που έχει 
χορηγηθεί σε αυτόν.  

3. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται σε συµµόρφωση προς οποιαδήποτε οδηγία 
διατυπώνει η ΡΑΕ βάσει του Νόµου, των Κανονισµών και των Κωδίκων. 

4. Ο κάτοχος της Άδειας  υποστηρίζει τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ στην κατάρτιση 
επιχειρησιακών σχεδίων για τη δραστηριότητα της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, 
παρέχοντας προς αυτόν κάθε αναγκαίο προς το σκοπό αυτό στοιχείο και 
πληροφορία που θα ζητήσει σχετικά.  

5. Ο κάτοχος της Άδειας  υποστηρίζει τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ στην 
υλοποίηση των εγκεκριµένων κατά την Άδεια ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ 
επιχειρησιακών σχεδίων για τη δραστηριότητα της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, 
διασφαλίζοντας τη διάθεση προς τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ των αναγκαίων 
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για το σκοπό αυτό πόρων, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις του κατά το Νόµο, 
τους Κανονισµούς, τους Κώδικες και/ή τους Όρους της παρούσας Άδειας. 

6. Ο κάτοχος της Άδειας διαβουλεύεται µε τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ επί των 
επιχειρησιακών σχεδίων που αυτός καταρτίζει για κάθε ρυθµιστική περίοδο. Η 
διαβούλευση αυτή λαµβάνει χώρα µετά την κατ’ αρχήν αποδοχή των 
επιχειρησιακών σχεδίων από τη ΡΑΕ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην Άδεια 
∆ιαχείρισης και στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ε∆∆ΗΕ. Στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης αυτής και σε εφαρµογή των δικαιωµάτων εποπτείας των 
δραστηριοτήτων του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ σε ότι αφορά την απόδοση επί 
των παραχωρούµενων κεφαλαίων, χάριν αποκλειστικά της προστασίας των 
οικονοµικών δικαιωµάτων του ως Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ, ο κάτοχος της Άδειας 
δύναται να προβάλλει, εγγράφως, αιτιολογηµένες αντιρρήσεις ως προς τη 
διάθεση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη του συνολικού 
προϋπολογισµού των επιχειρησιακών σχεδίων. Οι αντιρρήσεις αυτές 
κοινοποιούνται στη ΡΑΕ. Οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι επαρκώς και σαφώς 
αιτιολογηµένες και να ερείδονται σε κριτήρια που άπτονται αποκλειστικά του 
δικαιώµατος του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ να διασφαλίσει τα οικονοµικά του 
συµφέροντα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται η αδυναµία 
εξεύρεσης κεφαλαίων). Ο κάτοχος της Άδειας επιπλέον οφείλει να διατυπώνει 
εναλλακτικές τεκµηριωµένες προτάσεις ή/και θέσεις που θα επέτρεπαν τη 
διάθεση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη του συνολικού 
προϋπολογισµού.  

7. Με την επιφύλαξη τεκµηριωµένης επίκλησης ζηµίας ως προς το ύψος του 
κόστους δανεισµού από τον Κάτοχο της Άδειας, οι ανωτέρω αντιρρήσεις δεν 
δύναται να αφορούν στην εκ µέρους του διάθεση των απαιτούµενων πόρων 
για την εκτέλεση των απολύτως αναγκαίων, κατά την εκτίµηση του 
∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, έργων για τη στοιχειώδη ανάπτυξη, λειτουργία και 
συντήρηση του Ε∆∆ΗΕ, όπως έργα που αφορούν στην: 

(α) εύρυθµη και µε αποτελεσµατικό τρόπο κάλυψη των εκτιµώµενων 
αναγκών πρόσβασης χρηστών και προµηθευτών στο Ε∆∆ΗΕ, 
περιλαµβανοµένης της παροχής προς αυτούς των πάσης φύσης 
υπηρεσιών που προβλέπονται σύµφωνα µε το Νόµο, τους Κώδικες και 
τους όρους της Άδειας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. 

(β) ικανότητα του Ε∆∆ΗΕ να ανταποκρίνεται στις εκτιµώµενες ανάγκες 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοπιστία τροφοδότησης. 

(γ) ασφάλεια του Ε∆∆ΗΕ και την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων σχεδιασµού και λειτουργίας του. 

(δ) ανάπτυξη και τις δραστηριότητες εκµετάλλευσης του Ε∆∆ΗΕ που 
επιβάλλονται από τρίτους, όπως, ενδεικτικά, η εκτέλεση αναδιατάξεων 
στο δίκτυο. 

(ε) συνέχεια υλοποίησης του αντικειµένου προηγούµενων εγκεκριµένων 
επιχειρησιακών σχεδίων. 

8. Κατόπιν της υποβολής αντιρρήσεων εκ µέρους του κατόχου της Άδειας, η ΡΑΕ 
εκκινεί τη διαδικασία διαβούλευσης µε τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ και τον 
Κύριο του Ε∆∆ΗΕ µε σκοπό την εξεύρεση βέλτιστης λύσης για τη διασφάλιση 
του δικαιώµατος πρόσβασης τρίτων και χρήσης του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και των 
συµφερόντων του καταναλωτή.  

9. Μετά τη λήξη της διαβούλευσης και την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης, είτε 
στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αντιρρήσεις και τα µέρη συµφωνήσουν 
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επί του καταρχήν αποδεκτού από τη ΡΑΕ επιχειρησιακού σχεδίου, ο κάτοχος 
της Άδειας υποβάλει στον ∆ιαχειριστή Ε∆∆ΗΕ, µε κοινοποίηση στη ΡΑΕ, 
έγγραφο σχετικά µε την αποδοχή του ύψους του συνολικού προϋπολογισµού 
του επιχειρησιακού σχεδίου.  

10. Με εξαίρεση το δικαίωµα που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ο κάτοχος της 
Άδειας δεν δύναται να προσδιορίζει ή να παρεµβαίνει µε οποιοδήποτε τρόπο, 
άµεσα ή έµµεσα, στο περιεχόµενο των επιχειρησιακών σχεδίων του 
∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, καθώς και στον καθορισµό του φυσικού και 
οικονοµικού τους αντικειµένου, προσδιορίζοντας, ενδεικτικά και µη 
περιοριστικά, την κατανοµή µεταξύ κεφαλαιακών και λειτουργικών δαπανών ή 
την κατανοµή ανά έτος του συνολικού προϋπολογισµού τους, τόσο κατά την 
κατάρτιση των επιχειρησιακών σχεδίων όσο και µετά την έγκρισή τους από τη 
ΡΑΕ και κατά την υλοποίησή τους  από τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα 
µε το Νόµο, τους Κώδικες και/ή την Άδεια ∆ιαχείρισης. 

11. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια ή 
πρακτική που άµεσα ή έµµεσα θα στοιχειοθετούσε εµπλοκή του στην 
καθηµερινή δραστηριότητα του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ ή στις αποφάσεις του 
∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ σχετικά µε τη λειτουργία, τη συντήρηση, την 
κατασκευή ή την αναβάθµιση υποδοµών του Ε∆∆ΗΕ, βραχυπρόσθεσµες ή 
µεσο-µακροπρόθεσµες, στο βαθµό που η δραστηριότητα αυτή δεν υπερβαίνει 
τους όρους του εγκεκριµένου, σύµφωνα µε την Άδεια ∆ιαχείρισης του  Ε∆∆ΗΕ, 
επιχειρησιακού σχεδίου. 

12. Ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να ενηµερώνει τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ και 
τη ΡΑΕ σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει, κατά την εύλογη και 
τεκµηριωµένη κρίση του, αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του έναντι 
του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, η οποία επηρεάζει την υλοποίηση του 
εγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδίου και να διαβουλεύεται µε τον ∆ιαχειριστή 
του Ε∆∆ΗΕ και τη ΡΑΕ µε στόχο την επίλυση του προβλήµατος. 

13. Ζητήµατα που τυχόν ανακύψουν σε σχέση µε την εφαρµογή του παρόντος 
Όρου θα διευθετούνται από τη ΡΑΕ σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Νόµου. 

5. Κατάσταση παγίων ρυθµιζόµενης περιουσιακής βάσης 
του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ (ΡΠΒ/Κυρίου Ε∆∆ΗΕ) 
1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να τηρεί Κατάσταση παγίων ρυθµιζόµενης 

περιουσιακής βάσης (ΡΠΒ/Κυρίου Ε∆∆ΗΕ) στην οποία προσδιορίζεται η αξία 
των παγίων του Κυρίου 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 τον Κύριο και 
τον ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, λαµβάνοντας υπόψη και το υφιστάµενο µητρώο 
παγίων που τηρεί, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ο Κάτοχος της 
Άδειας.  

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

4. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται, να ενηµερώσει εγγράφως τον ∆ιαχειριστή 
του Ε∆∆ΗΕ σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πάγια της Κατάστασης ΡΠΒ 
της παραγράφου 1 χρησιµοποιείται, διατίθεται ή προτείνεται να 
χρησιµοποιηθεί ή να διατεθεί από τον κάτοχο της Άδειας ή από οποιαδήποτε 
Συνδεδεµένη µε αυτόν επιχείρηση προς εξυπηρέτηση σκοπού διαφορετικού ή 
επιπλέον του σκοπού του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, όπως αυτός περιγράφεται 
στις κείµενες διατάξεις και σχετικές Άδειες, παρέχοντας προς αυτόν κάθε 
στοιχείο σχετικά µε τη ως άνω χρήση ή διάθεση. Ο κάτοχος της Άδειας δεν 
µπορεί να διαθέσει πάγιο που περιλαµβάνεται στην Κατάσταση παγίων 
ρυθµιζόµενης περιουσιακής βάσης του Κυρίου του Ε∆∆ΗΕ, προς εξυπηρέτηση 
σκοπού διαφορετικού ή επιπλέον του σκοπού του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ, 
χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ∆ιαχειριστή του Ε∆∆ΗΕ. Σε περίπτωση µη 
συναίνεσης ο ∆ιαχειριστής οφείλει να αιτιολογήσει τις αντιρρήσεις του.  

5. Οποιοδήποτε ζήτηµα προκύψει σε συνάρτηση µε τα οριζόµενα στην 
παράγραφο 4 θα διευθετείται από την ΡΑΕ. 

6. 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. 

6. Απόκτηση απευθείας γραµµών 
1. Με απόφαση της ΡΑΕ, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 136 του 

Νόµου, ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται στην εξαγορά Απευθείας Γραµµών. 

2. Για τη µεταβίβαση της κυριότητας των έργων της Απευθείας Γραµµής και των 
δικαιωµάτων χρήσης του εδάφους που αυτά καταλαµβάνουν, ο κάτοχος της 
Άδειας καταβάλλει εφάπαξ στον κάτοχο της Άδειας κυριότητας και διαχείρισης 
της Απευθείας Γραµµής, οικονοµικό αντάλλαγµα που καθορίζεται µε την 
απόφαση της ΡΑΕ, που αναφέρεται στην παράγραφο 1, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 136 του Νόµου.  

3. Κάθε Απευθείας Γραµµή που αποκτάται από τον κάτοχο της Άδειας εντάσσεται 
στο Ε∆∆ΗΕ. 

7. Τήρηση λογαριασµών 
1. Ο κάτοχος της Άδειας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 141 του Νόµου οφείλει να: 

(α) Καταρτίζει, υποβάλλει σε έλεγχο και 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. 
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(β) Τηρεί λογαριασµούς χρήσης, για τη δραστηριότητα του Κυρίου του 
Ε∆∆ΗΕ, χωριστά από τις άλλες του δραστηριότητες. Οι λογαριασµοί 
αυτοί περιλαµβάνουν ισολογισµό και λογαριασµό αποτελεσµάτων 
χρήσεως για την κυριότητα 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 
Κύριος 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) 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. 

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

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

9. Υποχρέωση αποφυγής διακρίσεων  
Κατά την επιτέλεση του υπό την παρούσα Άδεια έργου του, 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.  

10. 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 Κυρίου του 
Ε∆∆ΗΕ, σύµφωνα µε το Νόµο, τους Κανονισµούς και τους Κώδικες και την 
παρούσα Άδεια. 

2. Ο κάτοχος της Άδειας µεριµνά ώστε οι εµπιστευτικές πληροφορίες να µη 
γνωστοποιούνται παρά µόνο προς ρητά νοµιµοποιούµενους προς τούτο 
αποδέκτες ή συµβούλους. 

3. Οι όροι των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρµόζονται προκειµένου για: 
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(α) τυχόν εµπιστευτικές πληροφορίες που, πριν περιέλθουν σε γνώση των 
υπαλλήλων του κατόχου της Άδειας ή µετά από αυτό, έχουν αναχθεί σε 
πληροφορίες ελεύθερης χρήσης 

(β) την αποκάλυψη εµπιστευτικών πληροφοριών: 

(αα) σε συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις που ο κάτοχος της Άδειας 
υπέχει σύµφωνα µε το Νόµο, τους Κανονισµούς, τους Κώδικες, τις 
Συµβάσεις παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, ή βάσει 
σχετικής οδηγίας οποιασδήποτε αρµόδιας Αρχής 

(ββ) σε συµµόρφωση προς τους όρους που διέπουν την παρούσα Άδεια 
ή οποιοδήποτε από τα έγγραφα που συναρτώνται προς τη 
συγκεκριµένη Άδεια και προς το περιεχόµενο των οποίων ο 
κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να συµµορφώνεται, σύµφωνα µε 
το Νόµο, τους Κανονισµούς, τους Κώδικες, τις Συµβάσεις 
παραχώρησης της ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ, ή την παρούσα Άδεια 

(γγ) σε συµµόρφωση προς οποιαδήποτε άλλη επιταγή του νόµου 

(δδ) σύµφωνα µε οποιαδήποτε δικαστική ή διαιτητική διαδικασία ή 
πράξη δικαστικής αρχής οποιασδήποτε νόµιµης δικαιοδοσίας·  

4. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να λάβει όλα τα ευλόγως απαιτούµενα 
µέτρα για την αποτροπή (στο µέτρο που ο κάτοχος της Άδειας µπορεί να το 
επιβάλει) αποκάλυψης εµπιστευτικών πληροφοριών από οποιοδήποτε 
πρόσωπο απασχολείται, ή έχει πάψει να απασχολείται, µε σχέση εργασίας 
πλήρους ή µερικής απασχόλησης µε τον Κύριο του Ε∆∆ΗΕ. 

5. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να προβεί σε όλες τις ευλόγως 
απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου να διασφαλίζεται ότι όλοι οι 
νοµιµοποιούµενοι σύµβουλοι, στους οποίους ο κάτοχος της Άδειας 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες απέχουν από τη χρήση αυτών των 
πληροφοριών για σκοπούς ξένους προς εκείνους για τους οποίους τους 
επιδόθηκαν αυτές οι εµπιστευτικές πληροφορίες και δεν αποκαλύπτουν αυτές 
τις εµπιστευτικές πληροφορίες παρά µόνο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα σε 
αυτό τον Όρο. 

6. Αυτός ο Όρος δεν αναιρεί τις υποχρεώσεις που κατά νόµο υπέχει ο κάτοχος 
της Άδειας έναντι τρίτων. 

7. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να εφαρµόζει οδηγίες της ΡΑΕ που τυχόν 
θα εκδίδονται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος Όρου. 

11. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στον ∆ιαχειριστή του 
Ε∆∆ΗΕ 
Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να παρέχει προς τον ∆ιαχειριστή Ε∆∆ΗΕ, κάθε 
στοιχείο ή πληροφορία που ο τελευταίος χρειάζεται προκειµένου να επιτελεί το 
έργο για το οποίο έχει αδειοδοτηθεί, βάσει του Νόµου, των Κανονισµών, των 
Κωδίκων και της σχετικής Άδειας ∆ιαχείρισης του Ε∆∆ΗΕ. 
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12. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στην ΡΑΕ 
1. Ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να παρέχει προς την 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 ∆ιαχείρισης του 
Συστήµατος Μεταφοράς και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

3. Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του παρόντος Όρου, 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. 

13. 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 αυτής και η οποία 
διέπει τη δραστηριότητα κυριότητας του Ε∆∆ΗΕ. 

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

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

14. Φιλική ∆ιευθέτηση ∆ιαφορών 
Σε περίπτωση διαφορών µεταξύ του κατόχου της Άδειας και του ∆ιαχειριστή 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. 
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15. 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 ∆ιαχειριστή 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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