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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 

Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας 
σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται 

τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. 
 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 

           Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’179/22.8.11) και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 96 
και 128 του νόμου. 

2. Τις διατάξεις του ν.3468/2006  (ΦΕΚ Α’129/27.6.06), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του νόμου. 

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΦΕΚ Β’103/31.1.12) και ιδίως τις 
διατάξεις των Κεφαλαίων 57 και 58.  

4. Τα έγγραφα του ΔΕΣΜΗΕ υπ’ αριθ. 17102/14.11.11 (ΡΑΕ/Ι-146705/14-11-11) και 
312/16.1.12 (ΡΑΕ/I-149884/24-1-12). 

5. Την σχετική δημόσια διαβούλευση που διενήργησε η ΡΑΕ (1.6.2012 – 15/6/2012) 

6. Το υπ’ αριθμ. 20186/11.7.12 έγγραφο της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που υποβλήθηκε στη 
ΡΑΕ (I-159354/12.7.12) ως αποτέλεσμα της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης 

7. Το υπ’ αριθμ.ΓρΔ/1047/9.7.12 έγγραφο της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που υποβλήθηκε στη 
ΡΑΕ (I-159200/10-7-12 ως αποτέλεσμα της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης 

8. Το υπ’ αριθμ. 523/9.7.12 έγγραφο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
που υποβλήθηκε στη ΡΑΕ (I-159183/9-7-12) ως αποτέλεσμα της ανωτέρω δημόσιας 
διαβούλευσης 

9. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 
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σκέφθηκε ως εξής: 
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 και 128 του ν.4001/2011, οι όροι και οι 
διαδικασίες για την πρόσβαση χρηστών στο ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ καθορίζονται στους 
Κώδικες Διαχείρισης των δικτύων αυτών, οι οποίοι θεσπίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. 

Επειδή ο Κώδικας Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ που προβλέπεται σύμφωνα τη διάταξη του άρθρου 
128 παρ.1 του ν.4001/2011 δεν έχει θεσπισθεί. 

Επειδή για τη σύνδεση μονάδων παραγωγής ΑΠΕ μικρής ισχύος που δύνανται να συνδέονται στη 
μέση ή και στη χαμηλή τάση, όταν δεν υφίσταται δίκτυο διανομής ή επαρκής χωρητικότητα 
αυτού, απαιτείται η κατασκευή δικτύων χαμηλής ή/και μέσης τάσης και ενδεχομένως η 
κατασκευή νέου υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση. 

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3468/2006, όπως ισχύουν, ρυθμίζονται περιπτώσεις 
σύνδεσης μίας μονάδας παραγωγής από ΑΠΕ (α) σε υφιστάμενο ή (β) σε νέο υποσταθμό 
ανύψωσης τάσης που κατ’ αρχάς αναπτύσσεται για τη σύνδεση της υπόψη μονάδας1. Τεκμαίρεται 
επομένως ότι οι εν λόγω διατάξεις είναι προσαρμοσμένες στη σύνδεση μονάδων παραγωγής από 
ΑΠΕ σχετικά μεγάλης ισχύος, οι οποίες συνδέονται σε υποσταθμούς ανύψωσης με ακτινικές 
γραμμές μέσης τάσης, τις οποίες κατά κανόνα χρησιμοποιούν αποκλειστικά και στις οποίες δεν 
απομένει συνήθως σημαντικό περιθώριο μεταφοράς επιπλέον ισχύος πέραν αυτής που παράγεται 
από την υπόψη μονάδα.  

Επειδή, λόγω των προαναφερθέντων, κρίνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3468/2006 
δεν ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα κατασκευής από 
παραγωγούς των απαραίτητων έργων για τη σύνδεση μονάδων παραγωγής ΑΠΕ μικρής ισχύος, 
κυρίως διότι στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η ανάπτυξη κοινών έργων για σύνδεση για 
περισσότερες της μίας μονάδες, τα οποία συνιστούν μη ακτινικά δίκτυα. Η δυνατότητα αυτή είναι 
αφενός επιθυμητή, αφετέρου αναγκαία για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ Παραγωγών ΑΠΕ 
ανεξαρτήτως της ισχύος των μονάδων τους. 

Επειδή ακόμη και στην περίπτωση που την ευθύνη υλοποίησης των προαναφερθέντων κοινών 
έργων για σύνδεση αναλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ, κρίνεται αναγκαίο για λόγους αποτελεσματικότητας  
να ορίζεται εκπρόσωπος της ομάδας των παραγωγών. 

Επειδή στις περιπτώσεις αυτές, όπου τα νέα δίκτυα ΜΤ ή ΧΤ που κατασκευάζονται δύνανται να 
εξυπηρετούν από κοινού σημαντικό πλήθος χρηστών μικρής δυναμικότητας και σχετικά 
διεσπαρμένων γεωγραφικά και επιπλέον ενδέχεται η συνολική μεταφορική τους ικανότητα να 
αξιοποιείται σταδιακά, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι στόχοι ορθολογικής ανάπτυξης και 
οικονομικότητας των ηλεκτρικών δικτύων, κρίνεται εύλογο τα δίκτυα αυτά να εντάσσονται στο 
ΕΔΔΗΕ ώστε την ευθύνη διαχείρισή τους να έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Επειδή για τους ίδιους λόγους κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί η δυνατότητα ένταξης στο 
ΕΔΔΗΕ και έργων σύνδεσης που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3468 
αρ.11 παρ.1, εφόσον τα έργα αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή πρόσβασης σε μονάδες 
παραγωγής από ΑΠΕ μικρής ισχύος και επιπλέον η ανάληψη της διαχείρισής τους από τον 
ΔΕΔΔΗΕ εξυπηρετεί τις ανάγκες ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ με τον πλέον οικονομικό και ορθολογικό 
τρόπο. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τέτοια έργα να μην έχουν κατασκευαστεί βάσει προδιαγραφών 
που εφαρμόζονται στο ΕΔΔΗΕ, κρίνεται αναγκαίο να προβλεφθεί επιπλέον και σχετική 
δυνατότητα εξαίρεσης. 

                                                   

1 Δεδομένου ότι βάσει των εν λόγω διατάξεων προβλέπεται η δυνατότητα κατασκευής των έργων 
σύνδεσης (δίκτυο μέσης τάσης έως το όριο της μονάδας παραγωγής ή/και υποσταθμός ανύψωσης ) και 
ανάληψης της κυριότητας και της διαχείρισής τους από τον κάτοχο της οικείας άδειας παραγωγής. 
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Επειδή στην περίπτωση σύνδεσης νέου Χρήστη οι εγκαταστάσεις του οποίου χρησιμοποιούν έργα 
που υλοποιήθηκαν για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η καταβολή 
ανταλλάγματος από τον Χρήστη στους Παραγωγούς που επιβαρύνθηκαν με τις δαπάνες 
υλοποίησης των εν λόγω έργων σύνδεσης καθώς και σε Παραγωγούς που μεταγενέστερα 
συνδέθηκαν χρησιμοποιώντας τα εν λόγω έργα. 

Αποφασίζει: 
Α. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τις διατάξεις του άρθρου 96  παράγραφος (1) και του 
άρθρου 128 παράγραφος (1) του ν. 4001/2022 (ΦΕΚ Α’179/22-8-2011), για τον καθορισμό 
διαδικασίας για την παροχή πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα σε ομάδες σταθμών ΑΠΕ μικρής 
ισχύος που δύνανται να συνδέονται στη μέση ή στη χαμηλή τάση, ως ακολούθως: 

« 

Στην περίπτωση που για την παροχή πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα ομάδων νέων σταθμών 
ΑΠΕ μικρής ισχύος οι οποίοι, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται και 
δημοσιοποιούνται από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, δύνανται να συνδέονται στη μέση ή στη 
χαμηλή τάση, απαιτείται η κατασκευή νέων δικτύων χαμηλής/μέσης τάσης και (α) η σύνδεσή 
τους σε νέο ή σε υφιστάμενο υποσταθμό μέσης προς υψηλή τάση του ΕΔΔΗΕ2 ή (β) η 
σύνδεση των προαναφερθέντων νέων δικτύων χαμηλής/μέσης τάσης σε υφιστάμενο 
υποσταθμό μέσης προς υψηλή τάση κυριότητας και διαχείρισης συνδεδεμένου στο ΕΣΜΗΕ 
Παραγωγού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3468 αρ.11 παρ.1 (εφεξής «ιδιωτικός Υ/Σ»), 
ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

1. Οι σταθμοί ΑΠΕ θεωρείται ότι συνδέονται στο ΕΔΔΗΕ. 

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ, συνεργαζόμενος με τον ΑΔΜΗΕ και κατά περίπτωση με λοιπούς παραγωγούς 
που διαχειρίζονται υποσταθμούς και δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3468/2006, όπως ορίζεται ειδικότερα ακολούθως, καθορίζει 
τον τρόπο σύνδεσης και τα απαιτούμενα έργα επέκτασης για σύνδεση, τηρουμένων των 
κριτηρίων, των όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στο ν. 4001/2011 και στις κανονιστικές 
πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, καθώς και στο ν. 3468/2006, όπως ισχύει, και 
βάσει αυτών καταρτίζει τις σχετικές Προσφορές Σύνδεσης. Η συνολική πραγματική 
δαπάνη υλοποίησης των έργων επέκτασης για σύνδεση επιμερίζεται στους συνδεόμενους 
Παραγωγούς που χρησιμοποιούν τα εν λόγω τμήματα αναλογικά προς την ισχύ των μονάδων 
τους. Σε περίπτωση που εκτός των έργων επέκτασης απαιτούνται και έργα ενίσχυσης 
υφιστάμενων τμημάτων του ΕΔΔΗΕ, αυτά υλοποιούνται με ευθύνη του ΔΕΔΔΗΕ και η 
συνολική πραγματική δαπάνη επιμερίζεται στους συνδεόμενους Παραγωγούς που 
χρησιμοποιούν τα έργα αυτά αναλογικά προς την ισχύ του κάθε σταθμού. Για έργα ενίσχυσης 
στο ΕΣΜΗΕ ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. 

3.1 Στην περίπτωση που για τη σύνδεση απαιτείται η κατασκευή νέων 
δικτύων χαμηλής ή/και μέσης τάσης και η σύνδεσή τους σε νέο ή 
υφιστάμενο υποσταθμό μέσης προς υψηλή τάση (Υ/Σ ΜΤ/ΥΤ) του 
ΕΔΔΗΕ: 

3.1.1 Αρμόδιοι Διαχειριστές είναι εν γένει ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ. Ο επιμερισμός των 
αρμοδιοτήτων και η διαδικασία που ακολουθείται για την κατάρτιση των Προσφορών 
Σύνδεσης έχουν ως εξής: 

                                                   
2 Οι υποδομές δικτύων που κατασκευάζονται για τη σύνδεση των σταθμών ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα 
καλούνται εφεξής «έργα επέκτασης για σύνδεση». 
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- Ο ΔΕΔΔΗΕ παραλαμβάνει αιτήματα σύνδεσης και είναι αρμόδιος για την 
κατάρτιση των Προσφορών Σύνδεσης, οι οποίες αφορούν στο σύνολο των 
αναγκαίων έργων Δικτύου Διανομής για σύνδεση καθώς και σε τυχόν αναγκαία 
έργα επέκτασης ή/και ενίσχυσης του ΕΣΜΗΕ. 

- Για την διαμόρφωση των όρων σύνδεσης και την κατάρτιση των σχετικών 
προσφορών, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζεται με τον ΑΔΜΗΕ όσον αφορά στη 
διερεύνηση της δυνατότητας διοχέτευσης της νέας ισχύος στο ΕΣΜΗΕ, τη 
χωροθέτηση και το σχεδιασμό του νέου Υ/Σ καθώς και τον προσδιορισμό τυχόν 
αναγκαίων, και μη συμπεριλαμβανομένων στο εν ισχύ 10-ετές  πρόγραμμα 
ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, έργων επέκτασης ή/και ενίσχυσης, για τη σύνδεση των 
σταθμών ΑΠΕ και την απορρόφηση της ισχύος τους.  

3.1.2 Με ευθύνη των Παραγωγών που αναφέρονται στις σχετικές Προσφορές Σύνδεσης, 
ορίζεται Εκπρόσωπος Συνδεόμενων Παραγωγών (εφεξής «Εκπρόσωπος»). Μεταξύ του 
Εκπροσώπου και των κατά περίπτωση αρμόδιων Διαχειριστών συνάπτεται σύμβαση 
υλοποίησης των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση των εκπροσωπούμενων σταθμών 
ΑΠΕ. Με τη σύμβαση αυτή:  

(α) οριστικοποιούνται τα αναγκαία έργα επέκτασης για σύνδεση και τυχόν απαιτούμενα 
έργα ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ και του ΕΣΜΗΕ, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο, καθώς και ο επιμερισμός των σχετικών δαπανών μεταξύ των 
συνδεόμενων Παραγωγών που συμμετέχουν στον Εκπρόσωπο και  

(β) καθορίζονται οι ευθύνες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων,  το 
χρονοδιάγραμμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση των ως άνω 
αναγκαίων έργων σύνδεσης από τη φάση της μελέτης, την κατασκευή τους, έως την 
ηλέκτριση και την παραλαβή τους από τους αρμόδιους Διαχειριστές.  

Οι αρμόδιοι Διαχειριστές για τη σύναψη της σύμβασης υλοποίησης καθορίζονται κατά 
περίπτωση με κριτήριο την υλοποίηση έργων επί δικτύων της αρμοδιότητάς τους. 

Τα έργα επέκτασης για σύνδεση σχεδιάζονται και κατασκευάζονται βάσει των 
χαρακτηριστικών, των προδιαγραφών και των τυποποιήσεων που εφαρμόζονται 
αντιστοίχως στο ΕΔΔΗΕ και στο ΕΣΜΗΕ. Ο γενικός σχεδιασμός της ανάπτυξης των 
έργων επέκτασης για σύνδεση γίνεται καθ’ υπόδειξη των αρμόδιων Διαχειριστών. 

3.1.3 Τα έργα επέκτασης για σύνδεση, εντάσσονται στο ΕΔΔΗΕ και στο ΕΣΜΗΕ αντιστοίχως 
ως πάγια σύνδεσης. Η κυριότητα και η ευθύνη διαχείρισης των εν λόγω παγίων ανήκουν 
στους Κυρίους και τους Διαχειριστές των αντίστοιχων δικτύων. Τα εν λόγω έργα δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του κεφαλαιακού κόστους των δικτύων 
(αποσβέσεις, κεφαλαιακή απόδοση) που ανακτάται μέσω των χρεώσεων χρήσης. 

3.1.4 Μετά τη σύναψη της σύμβασης υλοποίησης, ο ΔΕΔΔΗΕ δύναται να συνάπτει συμβάσεις 
σύνδεσης με τους Παραγωγούς που συμμετέχουν στον Εκπρόσωπο, καθώς και με νέους 
Χρήστες (Παραγωγούς ή Καταναλωτές). 

3.1.5 Σε περίπτωση σύνδεσης νέου Χρήστη (Παραγωγού ή Καταναλωτή) για την εξυπηρέτηση 
της εγκατάστασης του οποίου χρησιμοποιούνται είτε τα έργα επέκτασης είτε τα έργα 
ενίσχυσης του ΕΔΔΗΕ που υλοποιήθηκαν για τη σύνδεση Παραγωγών, οι Παραγωγοί που 
επιβαρύνθηκαν με τις δαπάνες υλοποίησης των έργων αυτών καθώς και οι Χρήστες που 
συνδέθηκαν μεταγενέστερα καταβάλλοντας αντάλλαγμα σε ήδη συνδεδεμένους Χρήστες, 
δικαιούνται ανταλλάγματος για τα ως άνω έργα που χρησιμοποιούν από κοινού με το νέο 
Χρήστη. Το αντάλλαγμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής καθορίζονται 
σύμφωνα με μεθοδολογία που θεσπίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του οικείου δικτύου 
(ΕΔΔΗΕ ή ΕΣΜΗΕ) ή με απόφαση ΡΑΕ έως τη θέσπιση των σχετικών διατάξεων. 
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3.2 Στην περίπτωση που για τη σύνδεση απαιτείται η κατασκευή νέων 
δικτύων χαμηλής ή/και μέσης τάσης τα οποία συνδέονται σε 
υφιστάμενο ιδιωτικό υποσταθμό μέσης προς υψηλή τάση: 

3.2.1 Στην περίπτωση αυτή, αρμόδιοι Διαχειριστές είναι εν γένει ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ και ο 
Παραγωγός που διαχειρίζεται τον ιδιωτικό Υ/Σ. Ο επιμερισμός αρμοδιοτήτων και 
ευθυνών μεταξύ των παραπάνω φορέων και η διαδικασία που ακολουθείται για την 
κατάρτιση των Προσφορών Σύνδεσης έχουν ως εξής: 

- Ο ΔΕΔΔΗΕ παραλαμβάνει αιτήματα σύνδεσης και είναι αρμόδιος για την 
κατάρτιση των Προσφορών Σύνδεσης, οι οποίες αφορούν στο σύνολο των έργων: 
α) επέκτασης για σύνδεση (νέα δίκτυα μέσης ή/και χαμηλής τάσης, επέκταση 
πλευράς διανομής ιδιωτικού Υ/Σ περιλαμβανομένου νέου Μ/Σ) και β) τυχόν 
αναγκαίων έργων ενίσχυσης του υφιστάμενου ιδιωτικού Υ/Σ, των ιδιωτικών 
δικτύων και του ΕΣΜΗΕ. 

- Για την διαμόρφωση των όρων σύνδεσης και την κατάρτιση των σχετικών 
προσφορών, ο ΔΕΔΔΗΕ συνεργάζεται με τον ΑΔΜΗΕ και με τον Παραγωγό που 
διαχειρίζεται τον ιδιωτικό Υ/Σ όσον αφορά στη διερεύνηση της δυνατότητας 
διοχέτευσης της νέας ισχύος στο ΕΣΜΗΕ μέσω του υφιστάμενου ιδιωτικού Υ/Σ και 
ιδιωτικών δικτύων για τον καθορισμό τυχόν αναγκαίων έργων επέκτασης ή/και 
ενίσχυσης των δικτύων που αυτοί διαχειρίζονται. 

3.2.2 Σχετικά με τα νέα δίκτυα χαμηλής ή/και μέσης τάσης και τα νέα έργα επέκτασης της 
πλευράς μέσης τάσης του υφιστάμενου ιδιωτικού Υ/Σ (έργα επέκτασης για σύνδεση), 
εφαρμόζονται κανόνες και διαδικασία ανάλογοι αυτών που προβλέπονται στην περίπτωση 
νέων δικτύων που πρόκειται να συνδεθούν σε υφιστάμενο Υ/Σ του ΕΔΔΗΕ (παράγραφοι 
3.1.2 έως και 3.1.5). 

3.2.3 Σχετικά με τις υφιστάμενες υποδομές του ιδιωτικού Υ/Σ, κατά κανόνα δεν επέρχεται 
μεταβολή στην κυριότητα και την ευθύνη διαχείρισης του τμήματος μεταξύ του ορίου 
ΕΣΜΗΕ και των υφιστάμενων πυλών γραμμών ΜΤ. Εναλλακτικά, τα εν λόγω 
δικαιώματα και ευθύνες δύνανται να μεταβιβάζονται σε άλλο φορέα μετά από συμφωνία 
των Παραγωγών που εξυπηρετούνται από τον Υ/Σ. Σε κάθε περίπτωση υφίστανται οι 
προβλεπόμενες κατά το νόμο υποχρεώσεις συνεργασίας του κυρίου και του διαχειριστή 
του ιδιωτικού Υ/Σ με τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Το προαναφερθέν τμήμα του ιδιωτικού Υ/Σ (υφιστάμενες υποδομές μεταξύ ορίου 
ΕΣΜΗΕ και υφιστάμενων πυλών γραμμών Μ.Τ.) μπορεί επίσης να εντάσσεται στο 
ΕΔΔΗΕ ως πάγιο σύνδεσης και τη διαχείρισή του να αναλαμβάνει ο ΔΕΔΔΗΕ, εφόσον 
συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) κατόπιν απόφασης του ΔΕΔΔΗΕ η οποία πρέπει να τεκμηριώνεται λόγω ιδίως της 
εξυπηρέτησης συγκεκριμένων άμεσων ή βραχυπρόθεσμων σχεδίων ανάπτυξης του 
ΕΔΔΗΕ με τον πλέον οικονομικό και ορθολογικό τρόπο ή 

β) δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία αναφορικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού 
Υ/Σ μεταξύ του κυρίου του και των νέων Παραγωγών που σχεδιάζεται να συνδεθούν 
σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί να αναλάβει τη 
διαχείριση του Υ/Σ μόνον εφόσον το σχετικό τμήμα του ιδιωτικού Υ/Σ δεν πληρεί τις 
προδιαγραφές και την τυποποίηση που εφαρμόζονται στο ΕΔΔΗΕ. 

3.2.4 Αναφορικά με την καταβολή ανταλλάγματος για τη σύνδεση σε ιδιωτικό Υ/Σ, 
εφαρμόζονται οι κανόνες που προβλέπονται και στην περίπτωση σύνδεσης νέου Χρήστη 
για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης του οποίου χρησιμοποιούνται έργα που 
κατασκευάστηκαν με δαπάνες συνδεόμενων Παραγωγών και τα οποία εντάχθηκαν στο 
ΕΣΜΗΕ και στο ΕΔΔΗΕ μετά την κατασκευή (παρ. 3.1.5). Οι διατάξεις της παρούσας 
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παραγράφου για την καταβολή ανταλλάγματος εφαρμόζονται και μετά την ένταξη 
ιδιωτικών Υ/Σ στο ΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2.3. 

Για την εφαρμογή των κανόνων της περίπτωσης 3.2 διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

α. Οι κανόνες των παρ. 3.2.3 και 3.2.4 εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση 
υφιστάμενων ιδιωτικών δικτύων μέσης ή/και χαμηλής τάσης που κατασκευάστηκαν 
σύμφωνα με τη διάταξη του ν.3468 αρ.11 παρ.1(β) και χρησιμοποιούνται για την παροχή 
πρόσβασης σε νέο Χρήστη. 

β. Ως υφιστάμενα ιδιωτικά δίκτυα και υποσταθμοί που χρησιμοποιούνται για την παροχή 
πρόσβασης σε νέο Χρήστη νοούνται και τα προγραμματιζόμενα έργα επέκτασης για 
σύνδεση για τα οποία έχει συναφθεί σχετική σύμβαση μεταξύ των αρμόδιων Διαχειριστών 
και του συνδεόμενου Παραγωγού που αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησής τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3468 αρ.11 παρ.1(β), ανεξαρτήτως της προόδου 
υλοποίησης των εν λόγω έργων κατά το χρόνο υποβολής Προσφοράς Σύνδεσης στο νέο 
Χρήστη. 

4. Αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής καθώς και εξειδίκευση των ανωτέρω καθορίζονται με 
ευθύνη των ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και δημοσιοποιούνται. 

» 

Β. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

   Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012 

Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Νίκος Βασιλάκος 


