
Άρθρο 95 – Ρευµατοκλοπές (Σχέδιο Κ∆∆ – 2η ∆ιαβούλευση – ∆ΕΚ-2015) 

1. Η ρευµατοκλοπή συνίσταται σε αυθαίρετη επέµβαση σε εξοπλισµό ή/και εγκαταστάσεις του ∆ικτύου 

µε συνέπεια την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να 

αντιστοιχίζεται µε Εκπρόσωπο Φορτίου, και να µην τιµολογείται.  

2. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου λαµβάνει, εντός των αρµοδιοτήτων του, όλα τα πρόσφορα µέτρα για τον 

εντοπισµό και την κατά το δυνατόν αποτροπή περιπτώσεων ρευµατοκλοπής και εν γένει µη 

εξουσιοδοτηµένης επέµβασης στον εξοπλισµό των παροχών εγκαταστάσεων Χρηστών, 

συµπεριλαµβανοµένου του εξοπλισµού µέτρησης. 

3. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου δύναται, πέραν των τακτικών ή δειγµατοληπτικών ελέγχων, να διενεργεί 

αυτοψίες σε περίπτωση υπόνοιας ρευµατοκλοπής, ιδίως κατόπιν των ελέγχων του άρθρου 92. Κατά τη 

διεξαγωγή των αυτοψιών, o ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου καταβάλλει προσπάθεια για την ενηµέρωση του 

Χρήστη και των αστυνοµικών αρχών, προκειµένου να παρίστανται και αν απαιτηθεί να συνδράµουν 

στην επιτόπια διαδικασία και σε κάθε περίπτωση προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη συλλογή 

του αναγκαίου αποδεικτικού υλικού. 

4. Οι Προµηθευτές στην περίπτωση που διαπιστώνουν ασυνήθιστες ή αδικαιολόγητες µεταβολές στην 

καταναλωτική συµπεριφορά των Χρηστών, και έχουν βάσιµες υποψίες για ρευµατοκλοπή, οφείλουν να 

ενηµερώνουν άµεσα τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.  

5. Με βάση τους ελέγχους των καταναλώσεων που διενεργούν οι Προµηθευτές και ο ∆ιαχειριστής του 

∆ικτύου, καθώς και τα ευρήµατα των αυτοψιών που διενεργούνται από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου 

κατά την ανωτέρω παράγραφο (3), διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:  

Α) ∆ιαπιστωµένης ρευµατοκλοπής, όταν υπάρχουν εµφανή ευρήµατα που αποδεικνύουν την 

επέµβαση στη µετρητική διάταξη και τη ρευµατοκλοπή ή την απ’ ευθείας σύνδεση της 

εγκατάστασης του Χρήστη µε το ∆ίκτυο παρακάµπτοντας τον εξοπλισµό µέτρησης ή και 

απουσία αυτού. Στην περίπτωση επέµβασης στον Μετρητή, αυτός αντικαθίσταται και ο 

παραβιασθείς Μετρητής µεταφέρεται, µαζί µε τυχόν άλλα ευρήµατα, στις εγκαταστάσεις του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Στις περιπτώσεις επέµβασης σε στοιχεία της Παροχής, ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου αποκαθιστά την ορθή σύνδεση, εφόσον οι εγκαταστάσεις του 

Χρήστη συνδέονται νοµίµως στο ∆ίκτυο, και τα σχετικά ευρήµατα συλλέγονται και 

φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. Στις περιπτώσεις όπου η 

σύνδεση της εγκατάστασης µε το ∆ίκτυο πραγµατοποιείται χωρίς να υφίσταται τυποποιηµένη 

παροχή ή/και ενέχει ζητήµατα ασφαλείας προσώπων και εξοπλισµού καθώς και όταν η 

παροχή δεν εκπροσωπείται από Εκπρόσωπο Φορτίου, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει 

σε άµεση απενεργοποίηση της σύνδεσης. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ενηµερώνει εγγράφως 

το ταχύτερο δυνατόν τον Χρήστη και τον αντίστοιχο Προµηθευτή, εφόσον υπάρχει. 

Β) Πιθανής ρευµατοκλοπής, όταν υπάρχουν µεν ευρήµατα, ωστόσο αυτά αποτελούν ενδείξεις 

αλλά όχι αποδείξεις αλλοίωσης της µέτρησης, όπως ενδεικτικά η παραβίαση σφραγίδας του 

Μετρητή. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Μετρητής αντικαθίσταται και διενεργείται περαιτέρω 

έλεγχός του στα εργαστήρια του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, προκειµένου να τεκµηριωθεί εάν 

πράγµατι υπήρξε ρευµατοκλοπή, οπότε η ρευµατοκλοπή χαρακτηρίζεται ως διαπιστωµένη. 

Του προαναφερθέντος ελέγχου προηγείται έγγραφη ενηµέρωση εκ µέρους του ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου προς τον αντίστοιχο Προµηθευτή και τον Χρήστη αναφορικά µε τον τόπο και 

χρόνο ελέγχου του Μετρητή.  

6. Στις περιπτώσεις διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου εκτιµά την µη 

καταγραφείσα ενέργεια µε βάση µεθοδολογία η οποία περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ρευµατοκλοπών και 

αξιοποιεί διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του Χρήστη, ευρήµατα από τη διαπίστωση της 

ρευµατοκλοπής, καθώς και την εµπειρία και εύλογη κρίση του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου.  

7. Ακολούθως, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου υπολογίζει το ύψος της αναλογούσας στην εκτιµηθείσα 

ενέργεια οφειλής, µε χρήση µοναδιαίας τιµής, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ και ενηµερώνει 

τον Χρήστη και τον αντίστοιχο Προµηθευτή.  



8. Ο Χρήστης υποχρεούται να εξοφλήσει την ανωτέρω οφειλή εντός διαστήµατος δέκα (10) εργασίµων 

ηµερών από την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης του τιµολογηθέντος ποσού που υπολογίζεται µε 

βάση την ανωτέρω µεθοδολογία, µε καταβολή του ποσού σε ειδικό λογαριασµό που τηρεί ο 

∆ιαχειριστής του ∆ικτύου. 

9. Σε περίπτωση µη έγκαιρης εξόφλησης κατά τα ανωτέρω, ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου προβαίνει 

αµελλητί και άνευ ετέρου σε απενεργοποίηση της παροχής του Χρήστη, ενηµερώνοντας σχετικά τον 

Προµηθευτή. 

10. Επανενεργοποίηση της σύνδεσης του Χρήστη µπορεί να επέλθει µόνο εφόσον καταβληθεί το σχετικό 

ποσό, ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής εκπροσώπησης της παροχής υπό τον ίδιο Χρήστη. 

11. Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου έχει άµεση αξίωση της ως άνω οφειλής, δικαιούται να λαµβάνει κάθε 

πρόσφορο µέτρο για την είσπραξή της από τον Χρήστη σε περίπτωση µη εξόφλησής της, καθώς και να 

επιβάλει περιορισµούς τόσο ως προς τη διαδοχή Χρηστών στην εν λόγω παροχή, όσο και ως προς τη 

δυνατότητα του Χρήστη να αποκτά πρόσβαση στο ∆ίκτυο µέσω άλλης παροχής.  

12. Τα ποσά που καταβάλλονται στον ειδικό λογαριασµό της παραγράφου 8 αποτελούν έσοδα του 

∆ιαχειριστή του ∆ικτύου και λαµβάνονται υπόψη στο ακέραιο για την αποµείωση των Μοναδιαίων 

Χρεώσεων Χρήσης του ∆ικτύου για Καταναλωτές, µετά τον υπολογισµό τους κατά το άρθρο 131, µε 

σκοπό να αντισταθµίζεται η οικονοµική ζηµία που υφίστανται οι Καταναλωτές λόγω ρευµατοκλοπών 

στο ∆ίκτυο. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 12 

12. Τα ποσά που καταβάλλονται στον ειδικό λογαριασµό της παραγράφου 8 αξιοποιούνται στο ακέραιο για 

την αντιστάθµιση της οικονοµικής ζηµίας που υφίστανται οι Καταναλωτές λόγω ρευµατοκλοπών στο 

∆ίκτυο, µέσω πίστωσης των ακόλουθων λογαριασµών: 

Α) του Ειδικού Λογαριασµού που τηρεί ο Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά το άρθρο 

143 του ν.4001/2011, όπως ισχύει, 

Β) του λογαριασµού που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος για το κόστος χρήσης του Συστήµατος 

και 

Γ) του λογαριασµού που τηρεί ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου για το κόστος χρήσης του ∆ικτύου. 

Η κατανοµή των ποσών στους λογαριασµούς αυτούς γίνεται βάσει κλείδων επιµερισµού που 

καθορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ. Η πίστωση των λογαριασµών γίνεται κατά τρόπο ώστε να 

αποµειώνονται αποκλειστικά οι χρεώσεις που προκύπτουν για κατηγορίες καταναλωτών οι οποίες 

υφίστανται οικονοµική ζηµία λόγω ρευµατοκλοπών στο ∆ίκτυο. Η απόδοση των ποσών στους 

διαχειριστές των λογαριασµών των περιπτώσεων (Α) και (Β) γίνεται µε έκδοση τιµολογίων, µετά από 

σχετική ενηµέρωσή τους από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου. 

 

 

  



ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ 2ης ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 95 (ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ) 

1. ∆Ε∆∆ΗΕ 

Η πρόταση για την εκτίµηση της µη καταγραφείσας ενέργειας και τον υπολογισµό στη συνέχεια της 

αναλογούσας σε αυτήν οφειλής µε χρήση µοναδιαίας τιµής, η οποία θα καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ, το 

ύψος της οποίας θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς τη διάπραξη του 

αδικήµατος, µας βρίσκει σύµφωνους. Επίσης µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους η πρόβλεψη για 

απενεργοποίηση της παροχής του Χρήστη, σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του αντιστοίχου ποσού από 

πλευράς του, εντός προκαθορισµένου χρονικού διαστήµατος. Τέλος συµφωνούµε µε την πρόβλεψη η 

επανενεργοποίηση της σύνδεσης του Χρήστη να επέρχεται µόνον µετά την καταβολή του σχετικού ποσού, 

ανεξαρτήτως τυχόν αλλαγής εκπροσώπησης της παροχής υπό τον ίδιο Χρήστη, καθώς και µε την δυνατότητα 

του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου να επιβάλει περιορισµούς τόσο ως προς τη διαδοχή Χρηστών στην εν λόγω 

παροχή, όσο και ως προς τη δυνατότητα του Χρήστη να αποκτά πρόσβαση στο ∆ίκτυο µέσω άλλης παροχής. 

Εντούτοις η πρόβλεψη για είσπραξη αλλά και αστική διεκδίκηση των ως άνω ποσών από τον ∆ιαχειριστή 

του ∆ικτύου ενδέχεται να προκαλέσει ιδιαιτέρως σηµαντικά– αν όχι ανυπέρβλητα- προβλήµατα εφαρµογής, 

αφού υφίσταται άµεσος κίνδυνος κατάγνωσης έλλειψης ενεργητικής νοµιµοποίησης της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. κατ’ 

άρθρο 68 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας για άσκηση των σχετικών αγωγών, καθώς στη µεν πρώτη 

εκδοχή το ως άνω ποσό θα καταλήγει να κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 

2773/1999 της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., µε συνέπεια άλλος να διεκδικεί δικαστικά την αξία της κλαπείσας ενέργειας 

και σε άλλον να καταλήγει η υπόψη οφειλή, στη δε δεύτερη εκδοχή θα προκύπτει ότι η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. δεν 

µπορεί να τεκµηριώσει άµεσο έννοµο όφελος για τη δικαστική διεκδίκηση του συνολικού οφειλόµενου ποσού 

κατά τα προαναφερθέντα. 

Περαιτέρω επισηµαίνεται το γεγονός ότι ήδη υφίσταται σοβαρός κίνδυνος αδυναµίας παράστασης πολιτικής 

αγωγής της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. στις σχετικές ποινικές δίκες, όπως έχει καταδειχθεί από περιπτώσεις πρόσφατων 

ακροαµατικών διαδικασιών, στις οποίες υπεβλήθη ένσταση αποβολής της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. λόγω µη πλήρωσης 

των προϋποθέσεων του Άρθρου 63 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Σηµειώνεται δε ότι τυχόν µελλοντική 

δυσχέρεια ή αδυναµία της Εταιρείας µας σε παράσταση πολιτικής αγωγής θα αποδυναµώσει ουσιωδώς τη 

διαδικασία απόδειξης της διαπιστωθείσας ρευµατοκλοπής και άρα το ρόλο και τη σηµασία του ποινικού 

σκέλους αυτών των υποθέσεων, ως προς το βασικό στόχο πρόληψης αλλά και ανάσχεσης του φαινοµένου 

των ρευµατοκλοπών. ∆ιαφαίνεται εποµένως η ανάγκη απόδοσης στην εταιρεία µας του τµήµατος της οφειλής 

που αναλογεί στις Χρεώσεις Χρήσης ∆ικτύου.   

Τούτων δοθέντων θεωρούµε ότι το όλο ζήτηµα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω διερεύνησης 

και συνεργασίας µας, στην κατεύθυνση της αναζήτησης της πλέον τελέσφορης, αποτελεσµατικής και νοµικά 

στέρεας αντιµετώπισης. 

2. ∆ΕΗ 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ρευµατοκλοπή αφενός µεν αποτελεί ποινικό αδίκηµα, αφετέρου δε επηρεάζει 

δυσµενώς τα οικονοµικά της Αγοράς Η/Ε, θεωρούµε ότι στο πλαίσιο του Κώδικα ∆ικτύου αλλά και του 

Νόµου, θα πρέπει ρυθµιστικά να διασφαλίζεται κατά µέγιστο δυνατό η αποτροπή αυτών των πρακτικών. 

Ειδικότερα δε προτείνονται τα εξής: 

Παράγραφος 3  

Προτείνεται η παρακάτω αναδιατύπωση: 



«Ο ∆ιαχειριστής του ∆ικτύου οφείλει, πέραν των τακτικών ή δειγµατοληπτικών ελέγχων, να διενεργεί 

αυτοψίες ………» 

Παράγραφος 5Α -5Β 

Θεωρούµε ότι, η άµεση απενεργοποίηση της σύνδεσης θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις 

περιπτώσεις διαπιστωµένης ρευµατοκλοπής και όχι µόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται 

τυποποιηµένη παροχή ή εγείρονται ζητήµατα ασφαλείας προσώπων. 

Επίσης, σε περίπτωση πιθανής ρευµατοκλοπής και εφόσον από τη διενέργεια του εργαστηριακού 

ελέγχου του µετρητή τεκµηριωθεί διαπιστωµένη ρευµατοκλοπή, ο ∆ιαχειριστής θα πρέπει να προβαίνει 

άµεσα στην απενεργοποίηση της παροχής. 

Η επανενεργοποίηση της σύνδεσης του χρήστη θα επέρχεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της 

παραγράφου 10.   

Παράγραφος 7  

Αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού της µοναδιαίας τιµής µε την οποία θα υπολογίζεται το ύψος της 

αναλογούσας στην εκτιµηθείσα ενέργεια οφειλής, θεωρούµε αναγκαίο το ύψος της υπόψη τιµής να 

διασφαλίζει κατά το δυνατόν την αποτροπή των ρευµατοκλοπών. 

Παράγραφος 10  

Σε συνέχεια των απόψεών µας που διατυπώθηκαν σε προγενέστερη ∆ιαβούλευση µε την επιστολή 

∆ΣΤΡ/1186/02.11.2015, θεωρούµε ότι η αλλαγή εκπροσώπησης παροχής θα πρέπει να αναστέλλεται 

ενόσω η παροχή είναι απενεργοποιηµένη. 

Παράγραφος 12 

Σε σχέση µε τα ποσά που θα καταβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασµό της               παραγράφου 8, 

σηµειώνουµε τα εξής: 

Θεωρούµε καταρχήν αναγκαίο, προκειµένου να υιοθετηθεί η προτεινόµενη ρύθµιση, να τηρούνται οι 

κάτωθι τρεις προϋποθέσεις: 

• Οι συντελεστές απωλειών ∆ικτύου επικαιροποιούνται βάσει σχετικής µελέτης και εξακρίβωσης 

περιπτώσεων ρευµατοκλοπών η εκτιµώµενη ενέργεια των οποίων συµπληρώνει την συνολική 

εκκαθαριζόµενη καταµετρούµενη πιστοποιηθείσα ενέργεια προµήθειας δικτύου. 

• Ισχύει η θεώρηση αναλογικής κατανοµής ρευµατοκλοπών µεταξύ πελατών εκπροσώπων 

φορτίου. 

• Οι ρευµατοκλοπές αφορούν συνολικά στο ∆ίκτυο (ΧΤ + ΜΤ). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση και δεδοµένων των ακολουθούµενων διαδικασιών περιοδικής εκκαθάρισης 

για τον δεσπόζοντα Προµηθευτή, θεωρούµε ότι - σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα που µας 

κοινοποιούνται κατά τα δύο (2) τελευταία χρόνια - επιµερίζεται στην Εταιρεία µας δυσανάλογη 

ποσότητα ενέργειας ρευµατοκλοπών από αυτήν που έχει προβλεφθεί στους ισχύοντες συντελεστές 

απωλειών. 

Ως εκ τούτου από τα ποσά που καταβάλλονται  στον Ειδικό Λογαριασµό θα πρέπει να αντισταθµίζεται 

η οικονοµική ζηµιά της ∆ΕΗ ΑΕ. 



Μετά δε την Ηµέρα των Ενιαίων Υπολογισµών προτείνεται όπως το σύνολο του εσόδου του 

λογαριασµού αποτελέσει έσοδο του ∆ιαχειριστή ∆ικτύου για τον ως άνω σκοπό, εφόσον τηρούνται οι 

προαναφερόµενες προϋποθέσεις. 

3. ELPEDISON 

Αναφορικά µε τις ρευµατοκλοπές, προτείνεται η εξειδίκευση της πρόβλεψης του άρθρου 95, παρ. 3 σχετικά 

µε την πραγµατοποίηση τακτικών ελέγχων συγκεκριµένης περιοδικότητας αλλά και η παροχή αντίστοιχων 

κινήτρων στο ∆ιαχειριστή, προκειµένου πιθανές ρευµατοκλοπές να εντοπίζονται εγκαίρως και να µην 

δηµιουργούνται καθυστερήσεις. 


